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Undervisningsmiljøvurdering 2016 
 
I foråret 2016 har vi på Klim Friskole lavet en ny undervisningsmiljøvurdering. Undersøgelsen er 
lavet med deltagelse af alle skolens elever, og besvarelserne er delt op i 2 grupper. 1 rapport for 
0.-3. kl og 1 rapport for 4.-9. kl.  
 
Overordnet set viser undersøgelsen, at eleverne på Klim Friskole er glade for deres skole, klasse og 
for frikvarterne. Den yngste gruppe giver udtryk for stor tilfredshed med timernes indhold og med 
lærernes hjælpsomhed. Men på trods af den store tilfredshed viser rapporten også, at vi har en 
enkelt elev, hvis trivsel ikke er i top hos de yngste. Vi har behandlet det på lærermøde den 13/6, 
hvor vi besluttede, at vi i det kommende skoleår ville arbejde målrettet med elevernes trivsel. Vi 
har til dette formål indkøbt materialet ”Fri for mobberi” fra Maryfonden.  
 
Desuden er det gældende for begge aldersgrupper, at vi har nogle elever, der synes, der er for 
meget larm i timerne. Dette har vi lavet en handlingsplan på under evaluerings- og 
planlægningsmøderne i forbindelse med skoleårets afslutning og start. Vi har opstillet følgende 
forventninger til eleverne og hinanden: 
  

• Vi forventer, at eleverne sidder på deres egne pladser, har fundet de ting frem de 
skal bruge til timen. Læreren, der har haft klassen, siger til eleverne, hvad de skal 
have næste time og have fundet tingene frem. Ingen IPads mellem timeskift og når 
de kommer ind fra frikvarterene.   

• Vi spiser sammen med alle klasserne, eleverne sidder på deres egne pladser og 
spiser i fred og ro. 10 min i alt, de sidste 5 minutter af timen og de første 5 minutter 
af frikvarteret.  

• Vi bruger bevidst CL til at skabe ro i klasserne. 

• Vi arbejder med udestemmer og indestemmer og udeopførsel og indeopførsel.  

• Vi forventer ro i fællesarealerne. Vi skal som lærere være blandt eleverne og være 
hurtigt i klasserne. 

• Vi skifter mellem, hvem der bliver sendt først fra morgensang. 

• Vi skal være tydelige i, hvad vi forventer, vi skal have styringen i gruppedannelser, 
og hvor de enkelte grupper arbejder henne.   

 
Bestyrelsen er orienteret på bestyrelsesmøde den 10. oktober 2016.  
 
 


