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UMV Sådan!

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet

Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen

Sådan har vi kortlagt elevernes undervisningsmiljø
Beskriv anvendte metoder og værktøjer, samt hvem der har været inddraget

Sådan vurderede vi kortlægningens resultater
Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

Undervisningsmiljøvurdering for: Dato:

Vores undervisningsmiljøvurderingen beskriver, hvordan elevernes undervis-
ningsmiljø er på vores skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre undervis-
ningsmiljøet.

En Undervisningsmiljøvurdering består af 4 faser:

1. Kortlægning af undervisningsmiljøet
2. Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
3. En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen
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Vi kan konstatere følgende positive og negative sider ved elevernes undervisningsmiljø
Notér, om det gør sig gældende på skolen generelt, på en bestemt årgang, for et bestemt køn osv.

Her gør vi det godt Her oplever vi udfordringer

Det overordnede resultat
Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen
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Handl',%1plan

Succes eller udfordring, 
som arbejdes med, 

herunder målgruppen Indsats
Ønsket mål 

for indsatsen Ansvarlig

Tidsplan
(Start /slut og 

 evt. deadlines)

Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet

Sådan lavede vi handlingsplanen
Beskrivelse af fremgangsmåden, og hvem der var med til arbejdet
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Vores retningslinjer for opfølgning på handleplanens indsatser 

Opgave i opfølgningen Hvem står for opfølgning? Hvornår? Hvordan udføres opgaven?

Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Sådan har vi udarbejdet retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen
Hvordan gjorde vi og hvem var med til at lave retningslinjerne


	Undervisningsmiljøvurdering for: Al Hikma Skolen
	Dato: Januar 2022
	undefined: Undervisningsmiljøet har vi kortlagt på baggrund af klassetrivsel.dk. Det er en undersøgelse, hvor klasselærerne har valgt, hvad der er relevant at undersøge i den enkelte klasse. Der er i udvælgelsen af spørgsmålene lagt mest vægt på det psykiske undervisningsmiljø. Der tages forbehold for, at ikke alle klasser er repræsenteret i alle kategorier. Derudover har UMV-teamet været i dialog med klasserne på alle trin i forhold til Corona virussens påvirkning af elevernes personlige, sociale og faglige trivsel.
	undefined_2: Undervisningsmiljøet har vi kortlagt på baggrund af klassetrivsel.dk. Det er en undersøgelse, hvor klasselærerne har valgt, hvad der er relevant at undersøge i den enkelte klasse. Der er i udvælgelsen af spørgsmålene lagt vægt på det sociale miljø såvel som det psykiske undervisningsmiljø. Der tages forbehold for at ikke alle klasser er repræsenteret i alle kategorier. I september 2021 deltog alle klasserne i undersøgelsen ved at besvare klasselærerenes udvalgte spørgsmål. I den forbindelse var UMV-teamet inde i alle klasserne for at tale med eleverne om Coronaens påvirkning.
	undefined_3: 0 klasse: Der er 22 elever i klassen og 21 har deltagetA 1: Har du det godt i din klasse?Ja: 86,5 %Nogen gange: 4,5 %Nej: 4,5 %Ved ikke: 0Ikke deltaget: 4,5 %B 2: Hvor glad er eleverne for deres klassekammerater?Meget glad: 76,5 %Lidt glad: 18 %Ikke så glad:Ikke deltaget: 4,5 %H 1: Synes du at du lærer noget i skolenJa: 82 %Nogen gange: 4,5 %Nej: 0 %Ved ikke: 4,5 %Ikke svaret: 4,5%Ikke deltaget: 4,5 %1 klasse: Der er 24 elever i klassen og alle har deltagetA 1: Har du det godt i din klasse?Ja: 66,7 %Nogen gange: 33,3 %Nej: 0 %Ved ikke: 0 %B 2: Hvor glad er eleverne for deres klassekammerater?Meget glad: 87,5 %Lidt glad: 12,5 %Ikke så glad: 0 %H 1: Synes du at du lærer noget i skolenJa: 83,2 %Nogen gange: 4,2 %Nej: 8,4 %Ved ikke:Ikke svaret: 4,2 %2 klasse: Der er 21 elever i klassen og alle har deltagetA 1: Har du det godt i din klasse?Ja: 52%Nogen gange: 48 %Nej: 0 %Ved ikke: 0 %B 2: Hvor glad er eleverne for deres klassekammerater?Meget glad: 81 %Lidt glad: 19 %Ikke så glad: 0 %H 1: Synes du at du lærer noget i skolenJa: 76,2 %Nogen gange: 19 %Nej: 0 %Ved ikke: 0 %Der er en elev som ikke har svaret: 4,8 %3 klasse: Der er 17 elever i klassen og alle har deltagetA 1: Har du det godt i din klasse?Ja: 76,4 %Nogen gange: 23.6 %Nej :0 %Ved ikke: 0 %B 2: Hvor glad er eleverne for deres klassekammerater?Meget glad: 76,4 %Lidt glad: 23,6 %Ikke så glad: 0 %H 1: Synes du at du lærer noget i skolenJa: 76,4 %Nogen gange: 23,6 %Nej: 0 %Ved ikke: 0 %4 klasse: Der er 23 elever i klassenB 3: Har eleven venner nok?Ja: 18 elever, 78,3%Ja, men ønsker flere: 2 elever, 8,7 %Nej, men ønsker flere: 1 elev, 4,3 %Nej, det har jeg det godt med: 0 %Ved ikke: 2 elever, 8,7 %D 2: Føler eleven sig som en del af klassens fællesskab?Dette undersøges på en skala fra 0 til 5, hvor middel er 2,5.Ligger på 5: 0 eleverLigger på 4: 6 elever, 26 %Ligger på 3: 12 elever, 52 %Ligger på 2: 5 elever, 22 %Ligger på 1: 0 eleverLigger på 0: 0 eleverH 1: Synes eleverne at de lærer noget? Altid: 7 elever, 30,8 %Tit: 7 elever, 30,8 %En gang imellem: 8 elever,  35 %Ikke særligt tit: 1 elev, 4,3 %5 klasse: Der er 15 elever i klassenDer er 14 elever som har besvaret spørgsmåleneB 3: Har eleven venner nok?Ja: 10 elever, 67 %Ja, men ønsker flere: 3 elever,  20,1%Nej, men ønsker flere: 0 eleverNej, det har jeg det godt med: 1 elev,  6,7 %Ved ikke: 0Ikke svaret: 1 elev, 6,7 %D 2: Føler eleven sig som en del af klassens fællesskab?Dette undersøges fra 0 til 5, Hvor middel er 2,5Ligger på 5: 0 elever, 0 %Ligger på 4: 5 elever, 33,5 %Ligger på 3: 7 elever, 46,9 %Ligger på 2: 1 elev, 6.7 %Ligger på 1: 1 elev, 6,7 %Ligger på 0: 0 elever, 0 %Ikke svaret: 1 elev, 6,7 %H 1: Synes eleverne at de lærer noget? Altid: 2 elever, 13 %Tit: 8 elever, 53,5 %En gang imellem: 3 elever, 20,1 %Ikke særligt tit: 1 elev, 6,7 %Ikke svaret: 1 elev, 6,7 %6 klasse: Der er 24 elever i klassenB 3: Har eleven venner nok?Ja: 19 elever, 79,5 %Ja, men ønsker flere: 2 elever, 8,2 %Nej, men ønsker flere: 1 elev, 4,1 %Nej, det har jeg det godt med: 0 eleverVed ikke: 2 elever, 8,2 %D 2: Føler eleven sig som en del af klassens fællesskab?Dette undersøges fra 0 til 5, Hvor middel er 2,5Ligger på 5: 0 elever, 0 %Ligger på 4: 7 elever, 29,2 %Ligger på 3: 12 elever, 50,2 %Ligger på 2: 4 elever, 16,5 %Ligger på 1: 1 elev, 4,1 %Ligger på 0: 0 elever, 0 %H 1: Synes eleverne at de lærer noget? Altid: 6 elever, 25 %Tit:11 elever, 46 %En gang imellem: 5 elever, 20,8 %Ikke særligt tit: 1 elev, 4,1 %Ikke svaret: 1 elev, 4,1 %Udskoling7.klasse: Der er 25 elever i klassen, 23 deltogHvor tit føler du, at der er et godt sammenhold i klassen? meget tit: 8 elever, 32 %tit: 6 elever, 24 %en gang imellem: 7 elever, 28%aldrig: 1 elev, 4 %Ikke svaret: 3 elever, 12% Hvor tit er du glad for dine klassekammerater? tit: 18 elever 72 %en gang imellem: 2 elever, 8%ikke så tit: 2 elever, 8%Ikke svaret: 3 elever, 12 % Hvor tit føler du, at du kan sige din mening i klassen? meget tit: 7 elever, 28%tit: 5 elever, 20%en gang imellem: 4 elever, 16%sjældent: 3 elever, 12%aldrig: 3 elever, 12%Ikke svaret: 3 elever, 12% Hvor tit synes du, at du lærer noget i timerne? meget tit: 5 elever, 20%tit: 8 elever, 32%en gang imellem: 10 elever, 40 %Ikke svaret: 2 elever, 8%  Har den lange periode med hjemmeundervisning sidste år påvirket klassen socialt? nej: 10  ja: 8 lidt: 5Har den lange periode med hjemmeundervisning sidste år påvirket klassen fagligt?nej: 5 ja: 15 lidt: 3Har den lange periode med hjemmeundervisning sidste år påvirket dig socialt på en dårlig måde? nej: 9 ja: 9 lidt: 5Har den lange periode med hjemmeundervisning sidste år påvirket dig fagligt i en dårlig retning?nej: 5 ja: 13 lidt: 58.klasse: Der er 24 elever i klassen, 23 deltogHvor tit føler du, at der er et godt sammenhold i klassen? meget tit: 7 elever, 29,2% tit: 8 elever, 33,2 %en gang imellem: 6 elever, 25%sjældent: 1 elev, 4,2%aldrig: 1 elev, 4,2%Ikke svaret: 1 elev, 4,2% Hvor tit er du glad for dine klassekammerater? meget tit: 10 elever, 42%tit: 8 elever, 33,2 %en gang imellem: 3 elever, 12,2 %ikke så tit: 2 elever, 8,2%Ikke svaret: 1 elev, 4,2% Hvor tit føler du, at du kan sige din mening i klassen? meget tit: 4 elever, 16,8%tit: 9 elever, 37,6%en gang imellem: 6 elever, 25%sjældent: 3 elever, 12,2 %aldrig: 1 elev, 4,2%Ikke svaret: 1 elev, 4,2% Hvor tit synes du, at du lærer noget i timerne? meget tit: 6 elever, 25%tit: 6 elever, 25%en gang imellem: 10 elever, 41,6%sjældent: 1 elev, 4,2%Ikke svaret: 1 elev, 4,2% Har den lange periode med hjemmeundervisning sidste år påvirket klassen socialt? nej: 8  ja: 11 lidt: 4Har den lange periode med hjemmeundervisning sidste år påvirket klassen fagligt?nej: 6 ja: 16 lidt: 1Har den lange periode med hjemmeundervisning sidste år påvirket dig socialt på en dårlig måde? nej: 10 ja: 8 lidt: 4Har den lange periode med hjemmeundervisning sidste år påvirket dig fagligt i en dårlig retning?nej: 6 ja: 16 lidt: 19.klasse Der er 20 elever i klassenHvor tit føler du, at der er et godt sammenhold i klassen? altid: 6 elever, 30%tit: 10 elever, 50%en gang imellem: 4 elever, 20% Hvor tit er du glad for dine klassekammerater? altid: 6 elever, 30%tit: 10 elever, 50%en gang imellem: 3 elever, 15%ikke så tit: 1 elev, 5% Hvor tit føler du, at du kan sige din mening i klassen? altid: 8 elever, 40%tit: 8 elever, 40%en gang imellem: 3 elever, 15%ikke så tit: 1 elev, 5% Hvor tit synes du, at du lærer noget i timerne? altid: 12 elever, 60%tit: 8 elever, 40% Har den lange periode med hjemmeundervisning sidste år påvirket klassen socialt? nej: 7 ja: 8 lidt: 5Har den lange periode med hjemmeundervisning sidste år påvirket klassen fagligt?nej: 5 ja: 15Har den lange periode med hjemmeundervisning sidste år påvirket dig socialt på en dårlig måde? nej: 15 ja: 3 lidt: 2Har den lange periode med hjemmeundervisning sidste år påvirket dig fagligt i en dårlig retning?nej: 6 ja: 11 lidt: 3Eleverne og Corona.Der har været en dialog med eleverne på hvert klassetrin omkring hvordan Corona har påvirket deres trivsel og skolegang generelt.Eleverne i indskolingen gav udtryk for at de savnede skolen og se deres venner. De manglede nogle at lege med. De ville gerne lære noget og det var svært på zoom. Nogle var glade for at være hjemme hos deres familier. Nogle ord fra indskolingen: svært med lektier, ikke sjovt, låst inde, svært ikke at se venner, zoom, savnede frikvartererne, alt lukket, man kan ikke se hinanden. Vi har lært at vaske hænder og det er vigtigt, dejligt at der er åbent igen. Det er vigtigt at holde afstand. Det har været godt at være sammen med ens familie. Børn bliver ikke lige så syge som ældre.Eleverne på mellemtrinet gav udtryk for at i starten var det meget rart at være hjemme og få undervisning på zoom. Der var mere tid til at spille og se film på computeren. Efter noget tid blev de trætte af det og nogle af de ord som blev sagt var:  adskilt, afstand, røde streger, sprit, smitte, beskidt, sygdom, zoom, sammen med familien, flere lektier, nogle dør, frygt, ensom, alene, savner venner, svært. Flere kom frem til at meget af det gode bliver dårligt.Eleverne i udskolingen har givet udtryk for fordele og ulemper, mens de har været hjemsendt og fået fjernundervisning. Fordele: -Rart ikke at skulle stå tidligt op. -Mere fritid og tid til hobbies. -Det var nemmere at sige noget i timerne. -Online timer var sjove. -Mere afslappet skoledag.Ulemper: -Kedeligt og deprimerende at være så meget hjemme. -Savnede klassekammerater. -Svært at koncentrere sig. -Ikke så nemt at få hjælp fra en lærer. -Manglende motivation og faldende arbejdsindsats.
	Her gør vi det godt: Indskolingen: Den størte del af eleverne har det rigtig godt i deres klasser og med deres klassekammerater. De føler også, at de har noget at lave i frikvarterne. Mellemtrin: Størstedelen af eleverne udtrykker ud fra undersøgelsen, at de oplever tryghed i deres klasser og oplever et godt sammenhold. Udskolingen: Ud fra data fra trivselsundersøgelsen kan vi se, at der er en god trivsel i udskolingen. Eleverne er positive i deres vurdering af deres klassekammerater. De oplever, at de kan sige deres mening og at der er et godt sammenhold i klasserne.
	Her oplever vi udfordringer: Indskolingen: Der er en lille gruppe elever som siger, at de ikke har det godt og at de ikke trives i klassen og med kammeraterne. Det er vigtigt at være bevidst om at  eleverne i denne aldersgruppe ofte tager udgangspunkt i deres følelese lige nu. Så det at tale om generelt hvad vi gør for at alle trives i den enkelte klasse. Mellemtrin: Ud fra undersøgelsen kan vi se, at vi skal have fokus på at stoppe negative kommentarer blandt eleverne for på denne måde at styrke glæden ved at gå i skole, og skabe bedre rammer for at alle elever føler sig trygge ved at sige noget i klassen.  Udskolingen: Ud fra undersøgelsen kan vi se, at vi skal have fokus på at sikre at trygheden gælder for alle og dermed sikre at alle elever føler, at de kan udtrykke sig, både i sociale og faglige sammenhænge.
	Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen: Corona og dens påvirkning af skolegang og trivsel: Generelt trives eleverne på skolen, og efter to år med fjernundervisning i flere lange perioder pga corona sætter eleverne endnu større pris på at have fysisk tilstedeværelse på skolen, i klassen sammen med deres klassekammerater. Der er dog nogle elever, som i forvejen ikke har følt sig helt trygge ved at udtrykke sig overfor deres klassekammerater i undervisningen og de har trivedes med fjernundervisningen, da de har turdet sige mere. Denne oplevelse håber vi kan være med til at etablere en bedre klasse sammenhæng, som  kan komme til udtryk både socialt og fagligt for alle i klassen. De elever skal vi blive bedre til at spotte og sikre en opfølgende kontakt til som lærer.
	undefined_4: Klasselærerne vil I samarbejde med klassens øvrige lærere, have fokus på de elever som ikke trives. Vi skal have fokus på, om der er andre faglige instanser der skal inddrages såsom AKT, socialrådgiver, psykolog, talepædagog eller ledelse. 
	undefined_5: Det er besluttet på skolen, at teamsene og de enkelte lærer omkring klassen er ansvarlige for at arbejde videre med fokuspunkterne i klasserne i forhold til trivsel og det at skabe et bedre undervisningsmiljø. Derudover er der fokus på at arbejde videre med undervisningsmiljøet på skolen på de to årlige pædagogiske dage, hvor vi i november 2021 satte fokus på skole- og klasseregler som redskab til at skabe trygge rammer for den enkelte elev og skolen som helhed. På pæd. dagen i januar 2022 blev spændingsfelter mellem irakisk/arabisk kultur og værdier og dansk kultur og værdier italesat og diskuteret for at opnå en bedre forståelse af skolens elev og forældrebase.
	Text1: Indskolingen
	Text2: - Der holdes fokusmøder for hvilke elever, der har brug for en særlig indsats.  Det skal vurderes og besluttes, om der er brug for ekstern hjælp.
	Text3: - At de elever som synes det er svært, føler sig inkluderet, og som en del af klassen. - At der bliver lavet handleplaner for at styrke det psykiske miljø i klassen.
	Text4: - Teamet omkring de udfordrede elever. 
	Text5: Det er løbende et punkt på dagsorden til team-møder, samt et fokusområde i forbindelse med trivselsdagen i januar 2022.
	Text6: Mellemtrinnet
	Text7: - Der holdes fokusmøder for hvilke elever, der har brug for en særlig indsats. 
	Text8: - At de elever som synes det er svært, føler sig inkluderet, og som en del af klassen. - At der bliver lavet handleplaner for at styrke det psykiske miljø i klassen.
	Text9: - Teamet omkring de udfordrede elever. 
	Text10: Det er løbende et punkt på dagsorden til team-møder, samt et fokusområde i forbindelse med trivselsdagen i januar 2022.
	Text11: Udskolingen
	Text12: Der holdes fokusmøder  for hvilke elever, der har brug for en særlig indsats.  Det skal vurderes og besluttes, om der er brug for ekstern hjælp.  Fortsat styrke klassens sociale liv gennem dialog og aktiviteter.
	Text13: - At de elever som synes det er svært, føler sig inkluderet, og som en del af klassen. - At der bliver lavet handleplaner for at styrke det psykiske miljø i klassen.
	Text14: - Teamet omkring de udfordrede elever. 
	Text15: Det er løbende et punkt på dagsorden til team-møder, samt et fokusområde i forbindelse med trivselsdagen i januar 2022.
	Text16: Klasselærernes brug af klassetrivsel.dk
	Text17: - Der skal udvælges en række ens spørgsmål i klassetrivsels undersøgelsen.
	Text18: Disse spørgsmål skal gøre det muligt at se resultaterne på bestemte områder.
	Text19: Ledelsen og UMV ansvarlige
	Text20: September 2022
	Text21: Alle klasser
	Text22: Klassetrivselsundersøgelsen laves i alle klasser.
	Text23: At den nye viden kan bruges på 'elevdagen', hvor klasselæreren afholder samtaler med den enkelte elev.
	Text24: Klasselæreren
	Text25: September 2022
	Text26: Alle klasser
	Text27: Klasselæreren prioriterer at afholde klassens time jævnligt.
	Text28: At alle klasser får mulighed for at drøfte de udfordringer, tanker og emner der optager dem.
	Text29: Klasselæreren
	Text30: Løbende gennem hele skoleåret.
	Text31: Trin-teamsmøde. Der skal besluttes hvilke elever, der skal være særligt fokus på pga faglig og/eller sociale problemer.
	Text32: Klasselærerne 
	Text33: Der er løbende dialog omkring de elever, der har brug for ekstra fokus, samt klassegennemgangsmøde to gange årligt.
	Text34: -Alle lærerne omkring klasserne har en dialog om hvilke elever, de oplever har særlige udfordringer.  
	Text35: 
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