Undervisningsmiljøvurdering 2017
Handleplan
Fokuspunkter
Generelt er skolens toiletter i fin
stand, men de er ofte meget
ulækre at benytte.
Der er indimellem lugtgener ved
toiletterne i spor C og D
Det æstetiske miljø i de gamle
klasseværelser er ikke god.
Det æstetiske miljø på skolens
yderside og udearealer fremstår
trist og slidt.
Indikatoren ”Støtte og inspiration”, kommer dårligst ud af alle
indikatorer i trivselsmålingen.
Ro i klassen

Kunne godt tænke sig muligheden for, at købe noget når skoleboden er lukket.
Legepladserne er for små.

Løsning
En gennemgribende hovedrengøring på toiletterne er ønskværdig. Der
er bussemænd m.m. på væggene.
Der oprettes en ”toiletdukseordning” som sørger for oprydningen af
papir m.m.
Lugtgenerne har eksisteret igennem flere år. Problemet afdækkes og
udbedres.
Træpanelerne males over. Eleverne må gerne selv male klasserne. Det
aftales i Årgangsteam og Sporteam. Ledelsen betaler for malingen og
Taget skal renses. Man kunne bruge en omlagt uge til at forskønne og
forny den udvendige udsmykning.

Ansvarlig
Elevråd, ledelse og klasselærere

Lærerne skal være bedre til at varierer undervisningen, og til at give
medindflydelse.

Lærerne

Eleverne skal udvise respekt overfor hinanden Lærerne skal være tydeligere overfor eleverne. Der er mest larm når der er vikar, så de skal
”klædes” bedre på. Sikkerhedsgruppen går rundt i klasserne og taler
om ro i klassen.
En automat kunne være en god idé. AMR undersøger markedet.

Elever, lærere og sikkerhedsgruppen

Legepladserne skal efterses

Ledelse, ejendomsfunktionærerne.

Ejendomsfunktionærerne
AMR og ledelse
Ledelse og lærere

Ledelse, AMR

Sportspladsen og arealet bag
spor C er pløret
Skoledagen er for lang

De nye træstole i spor D giver
splinter, da de skiller i fineren
Der ønskes et større udvalg i skoleboden. Vegetariske retter og
f.eks pølsehorn. Mad til 10-frikvarteret f.eks. Frugt, grøntsager,
yoghurt. Grøntsagerne i Thairetterne er ikke gode, kan til tider
være helt sorte.
Det er generende for ikkerygerne
at rygerne står på skolestien og
ryger.
Baderummene ved idræt bliver
ikke rengjort godt nok, og det
varme vand er for lang tid om at
blive varmt.

Kommunen skal gøre noget ved det. Evt. dræne eller se på underlaget

Ejendomsfunktionærerne

I nogle klasser kan nogle timer sammenlægges så de får dobbeltlærere
men én lektion mindre. Skolens undervisningstid er lovbestemt, så det
kan være svært at gøre noget ved for skolen selv. Skemalæggerne skal
bestræbe sig på at lægge de bløde og lette fag i 8. lektion
Stolene er ikke ret gamle, så de må udskiftes af firmaet.

Ledelse

Rygerne skal gå længere væk. Ledelsen skal italesætte det overfor personalet og eleverne.

Lærer og ledelse

Ejendomsfunktionærerne
og ledelsen
Ledelsen i samarbejde
med skoleboden.

Det virker som om det er fritidsbrugerne der efterlader rummene i
stand der ikke er tilfredstillende.

Den 1. oktober 2018 holder Sikkerhedgruppen statusmøde sammen med elevrepræsentanterne
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