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UMV Sådan! 
 

Undervisningsmiljøvurdering for  

Nørre Åby Efterskole 
 

 Dato: 3. marts 2011 

 

 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 01.03.12 

  

UMV’en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV: 

 

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet  

Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen  

Fase 3: En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet  

Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen  

 

 

UMV’en er tilgængelig på skolens hjemmeside www.naae.dk 

Vi har indberettet vores UMV til Undervisningsmiljøkortet (www.um-kort.dk): ja___X___ nej_______  

 

 

UMV’en er udarbejdet i et samarbejde mellem: 

 

 

 Pierre Dahl Kåre Bauer  Kent Bauer Hansen  

 Undervisningsmiljørepræsentanterne Sikkerhedsrepræsentanten Skolens ledelse 

http://www.naae.dk/
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Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet 
 

Sådan greb vi kortlægningen an 

Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret 

Vi gennemførte en skemaundersøgelse med udgangspunkt i værktøjerne angivet på DCUM's hjemmeside, nærmere bestemt rundespørgeskema-

et. Sikkerhedsrepræsentanten og undervisningsmiljørepræsentanten planlagde hvordan undersøgelsen skulle gennemføres og hvilke lokaler der 

var relevante. 

 

 

 

Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen 

 

Det viste kortlægningen 

De overordnede resultater af kortlægningen 

Der er blevet sat fokus på visse lokaler, varmesituationen og udluftningen på skolen. 
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Vi kan konstatere følgende positive og negative sider ved undervisningsmiljøet 

Dét er positivt Dét kan vi forbedre (eventuelle undervisningsmiljøproblemer) 

Fællesrum Dan T er pænt indrettet og der er hyggeligt. Der en god 

energi i rummet. 

Varmeforhold om vinteren 

Glad og god stemning i Grundtvig. Der er masser af plads og god lyd. Lugtgener i computerrum, tekstil, Handsome, tøsedrengene 

Niels Bohr (fysik) emmer af fysik. Godt arbejdsmiljø og hyggeligt. Rodet og kedeligt i Asger Jorn. Slidte borde og stole 

Ludvigholberg er stort, lyst og rart. Gode stole og malerier. I PH er klimaet klamt og trættende 

Thit Jensen er et godt miljø at lave noget i. Frisk stemning. Nye møbler 
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Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen 

 

Eleverne giver generelt udtryk for at der er en pæn indretning og et godt miljø. Der er dog klager over for megen kulde om vinteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan drøftede vi resultaterne fra kortlægningen 

Hvordan resultaterne blev bearbejdet, og hvem der var med til at kommentere resultaterne 

Sikkerhedsrepræsentanten, undervisningsmiljørepræsentanten og skolens leder deltog i fællesskab med gennemgang og kommentering af de 

indsamlede data.  
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Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet  

 

Opgaver, som vi har valgt at arbejde videre med 

Opgave/ tiltag Ønsket mål Start /slut Ansvarlig  

Kulde på skolen 

 
At sætte fokus på vigtigheden af at døre og 

vinduer holdes lukket, når man er færdig med 

at lufte ud. 

1. april 2010 

1. marts 2011  

 

Kåre Bauer 

Lugtgener i visse lokaler på skolen At forbedre udluftningen ved morgenrengø-

ringen. 

 

1. april 2010 

1. marts 2011  

 

Pierre Dahl 

Mere inspirerende miljø i Asger Jorn 

 

 

At sørge for mere kunst og et bedre un-
dervisningsmiljø 

1. april 2010 

1. marts 2011  

 

Kreativlærerne 
(Kent Bauer) 

Bedre indeklima i PH Udluftningen skal være bedre, der skal 
etableres system til udluftning. Er allerede 
sat på til forbedring i skolens APV 

1. april 2010 

1. marts 2011  

 

Kåre Bauer 
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Sådan lavede vi handlingsplanen 

Beskrivelse af fremgangsmåden, og hvem der var med til arbejdet 

Sikkerhedsrepræsentanten, undervisningsmiljørepræsentanten og skolens leder deltog i fællesskab med gennemgang og kommentering af de 

punkter der skulle behandles. 

 

 

Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen 

 

Vores retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen 

Opgave 
Hvem står for op-

følgning? 
Hvornår?  Hvordan? 

Da det er i skolens, elevernes og medarbejdernes inte-

resse at ovenstående punkter forberedes, vil vi straks 

sætte fokus på problemerne 

Kent Bauer 

Pierre Dahl 

Kåre Bauer 

Omgående Vi sætter fokus på det. 

 

 

 
Vi vil påbegynde arbejdet med vores næste UMV den 1. marts 2012 
 


