
Konklusion på Undervisningsmiljøvurdering 2017 

Alle spørgsmål er defineret i samarbejde med elevrådet og bestyrelsen 
Alle elever på skolen har deltaget i undersøgelsen fra 0 -8 klasse 
Ved gennemgang af skemaerne er ”Rød” undersøgt straks og løst til aktuelle elevers tilfredshed er 
gennemgået og problemstillingerne er overgået til elevrådet samt skolens ledelse for løsning. 
 

Generelt er eleverne glade for at komme i skole. De er glade for sine klassekammerater og personalet på 

skolen.  

De oplever at de har et god miljø inde i klassen og de fysiske forhold på skolen får ligeledes gode karakter. 

En problemstilling der går igen på skolen er den varme som klasserne oplevede i starten af august 2016 på 

grund af den varme sensommer. Der er dog siden hen købt mørklægningsgardiner for at kunne holde 

varmen ude i eftermiddagstimerne således lokalet ikke opvarmes unødigt. 

En anden problemstilling som eleverne påpeger er at vi om morgenen til morgensamling har et 

pladsproblem. Dette løses når vores lokaler på 1 sal bliver færdige og vi dermed kan få pcér og 

musikinstrumenter væk fra lokalet. 

Handlingsplan 

Varme:  

Vi vil se om løsningen med mørklægningsgardiner ikke vil kunne give os et styringsredskab. 

Pladsproblemer i fælleslokalet: 

Vi har gang i byggeri og er klar over at vi på nuværende har pladsproblemer pga. oplag i de forskellige 

lokaler som ikke er hensigtsmæssigt. 

Sprog: 

Overordnet er eleverne glade for forholdene på skolen, men der hvor vi kan se at der er brug for at 

vedholde vores indsats er når det kommer til sprogbruget på skolen. Det er ikke altid eleverne taler pænt 

til hinanden, og for os som skole er det vigtigt at der ikke er elever der føler sig stødt over kammeraternes 

sprogbrug eller oplever det ubehageligt.  

Undersøgelsesresultater 

 

Jeg er glad for at gå på Astrup Friskole 

Jeg har venner på Astrup Friskole



I min klasse har vi det godt med hinanden

Jeg lærer noget på Astrup Friskole

Undervisningen er spændende og interessant

I min klasse taler vi pænt om hinanden

I min klasse taler vi pænt til hinanden

På Astrup Friskole taler vi pænt til de voksne

Astrup Friskoles voksne taler pænt til os elever



 

 

 

Hvis jeg har brug for hjælp til noget fagligt kan jeg få 
hjælp

Hvis jeg har brug for hjælp til noget socialt kan jeg få 
hjælp

Der er gode muligheder for at lave noget i pauserne

Astrup Friskole er et godt sted at være

Fællesområde

Klasselokalerne


