Undervisningsmiljøvurering  Feldballe Friskole  2015
Kortlægningsdelen af undervisningsmiljøvurderingen er gennemført i oktober og november 2015. Herefter har ansatte og ledelse i fællesskab
udført analyse samt udarbejdet handleplan og retningslinjer for opfølgning.
Generelt om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af ‘Termometeret’ som stilles til rådighed af Dansk Center for Undervisningsmiljø. Vi har valgt en bred
udgave af kortlægningen for at få dækket hele spektret omkring undervisningsmiljøet på skolen. Kortlægningsområderne med underpunkter er:
1) Trivsel.
a) Er du glad for at gå i skole
b) Klassen og venskaber
c) Tryghed
d) Mobning og alvorligt drilleri
e) Lærerelev relationer
2) Fagligt læringsmiljø.
a) Motivation
b) Timerne og undervisningen
c) Faglig læring
d) Undervisningsformer
e) Faglig evaluering og vejledning
3) Sundhed.
a) Helbred og velbefindende
b) Fravær og fritid
c) Kost og bevægelse
4) Fysiske og æstetiske rammer.
a) Klassen

b) Skolens generelle indearealer
c) Skolens udearealer
d) Sikkerhed
e) Generelt indtryk af skolen (mellemtrin og udskoling)
5) Indeklima
a) Støj
b) Lys
c) Luft
d) Temperatur
På Feldballe Friskole er undervisningen indrettet så den foregår i aldersintegrerede grupper med ca. 15 elever pr. klasse og derved ca. 30
elever i en gruppe, hvor der som udgangspunkt altid er to undervisere.

Om kortlægningen
I selve kortlægningsdelen erder ved lodtrækning udpeget 7 elever fra hver klasse fra 0.5. klasse. Fra 6.8. klasse har alle elever besvaret
undersøgelsen, da vores nye udskoling er et indsatsområde for os ønskede vi her et detaljeret datamateriale. De største elever fra 4.8. klasse
har efter en kort introduktion lavet besvarelserne med hver deres ipad. Eleverne i 0.3. klasse har lavet besvarelserne med mulighed for at få
hjælp fra en voksen når der opstod spørgsmål eller tvivlssituationer.
Om analysen
Analysen af kortlægningen er foregået på to stadier. Ud fra kortlægningen er der blevet genereret to typer af rapporter. Én overbliksrapport som
laver en kort sammenfatning af de samlede resultater for hvert område af undersøgelse. Der redegøres for overbliksrapporten i nedenstående.
Derudover genereres én bilagsrapport som giver et detaljeret indblik i besvarelserne på de enkelte klassetrin. Bilagsrapporter danner
primærgrundlag for handleplan og plan for opfølgning.

Overbliksrapporten i sammenfatning viser følgende

Figuren viser en sammenfatning over de fem hovedområder som kortlægningen er opdelt i en graduering fra 05. Hvor 0 er laveste score og
svarer til midten af cirklen og 5 er højeste og mest positive score og svarer til det yderste af cirklen. Den overordnede sammenfatning viser et
generelt rigtig positivt billede, hvor eleverne samlet set scorer højt på alle felter af undersøgelsen, hvilket må siges at være positivt. I tal er
scorerne således:

Som skrevet tidligere opfatter vi det samlede resultat positivt, men også med plads til forbedringer. Vi er fuldt ud klar over at der er en
sandsynlighed for at nogle elever vil svare på en måde, som ikke nødvendigvis er repræsentativ for det samlede indtryk er deres skolegang,
men måske i højere grad er udtryk for hvordan de har haft det den pågældende dag. Dette kan gælde både i forhold til positive og negative
tendenser eller markører.

Om handleplan og retningslinjer for opfølgning
Efter i fællesskab at have gennemgået overbliksrapporten har skolens lærerteam i opdelinger af indskoling/mellemtrin og udskoling
gennemgået den detaljerede bilagsrapport for de aktuelle klassetrin og har noteret såvel positive som negative tendenser og forholdt sig til
dem. Herunder at lave handleplan samt retningslinjer for opfølgning  hvilket ses på de følgende sider.
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