UMV Sådan!
Vores undervisningsmiljøvurderingen beskriver, hvordan elevernes undervisningsmiljø er på vores skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre undervisningsmiljøet.
En Undervisningsmiljøvurdering består af 4 faser:
1.
2.
3.
4.

Kortlægning af undervisningsmiljøet
Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Undervisningsmiljøvurdering for:

True North Efterskole, Havnevej 11, 7130 Juelsminde

Dato:

07.03.17

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet
Sådan har vi kortlagt elevernes undervisningsmiljø
Beskriv anvendte metoder og værktøjer, samt hvem der har været inddraget

På True North Efterskole anvender vi et trivselsmålings værktøj, der er udviklet af Hans Henrik Knob, Aarhus Universitet.
Trivselstesten afvikles i august, lige efter eleverne er kommet, hvor eleverne skal svare ud fra hvordan de havde det inden
de kom på efterskolen.
Den samme test tages igen i november og forår på samme elevhold.
Eleverne kommer altså igennem den samme test 3 gange i løbet af et skoleår.
Testen viser derfor hvordan elevernes trivsel udvikler sig på efterskolen, i forhold til det foregående skoleår, og hen over
året.
Ved målingen i november fik vi 106 færdige/gyldige svar ind ud af 129 deltagende.

Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
Sådan vurderede vi kortlægningens resultater
Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

Eleverne har udfyldt testen på samme tidspunkt alle sammen.
Vurderingen af testen er primært foretaget af ledelsesteamet på True North Efterskole.
Forstander: Karen Marie Madsen
Viceforstander: Gitte Glöde
Elevansvarlig: Peder Kinch
Resultat, konklusioner og handle plan er fremlagt for bestyrelsen, hvor blandt andet Hans Henrik Knoob selv
sidder med.
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Det overordnede resultat
Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

Efter sidste trivselsmåling i november, sammenlignede vi tallene fra august målingen for at kunne identificere
elevernes udvikling fra skolestart til november.
Tal og konklusioner blev samlet i en opsamling, med handleplaner m.m., sendt til bestyrelsen og gennemgået
ved bestyrelsesmødet i slutningen af februar 17.
Når eleverne besvarer testen kan de svare gradueret, fra meget positiv, over neutralt, til meget negativt, samt
svare "ved ikke", på en række spørgsmål der går på læringsmiljøet og deres trivsel.
For at kvantificere sammenligningen mellem de 2 målinger, har vi set på udviklingen inden for den positiv
kategori (vi har samlet de positive svar til 1 klump), ved ikke kategorien, den negative kategori (disse svar har
vi også samlet i en klump. Desuden er "ved ikke" kategorien også en klump for sig.
Efterfølgende har vi set på udviklingen fra august til november og set på hvordan udviklingen inden for en
kategori.

Vi kan konstatere følgende positive og negative sider ved elevernes undervisningsmiljø
Notér, om det gør sig gældende på skolen generelt, på en bestemt årgang, for et bestemt køn osv.

Her gør vi det godt

Her oplever vi udfordringer

- Eleverne tager mere initiativ i forbindelse med
- Der er en lille negativ udvikling i antallet af elever
undervisningen.
der føler sig udhvilede når de møder frem til
- Eleverne oplever en væsentlig positiv stigning i
undervisningen.
forhold til deres fysiske energi i forbindelse med
undervisningen.
- Eleverne oplever, i høj grad, at de bliver bedre til at
bruge deres personlige styrker i underisingen, at de
kan gøre deres svagheder irrelevante.
- Eleverne tror i højere grad på, at de kan klare de
udfordringer de møder i underisingen.
- Eleverne oplever en markant positiv stigning i
deres tryghed i forbindelse med undervisningen.
- Eleverne oplever en markant positiv udvikling, i
forhold til at kunne gøre noget ved det, hvis de
oplever at de har været utrygge i undervisningen.
- Væsentlig flere svarer positivt på at de synes
undervisningen har været virkelig spænende.
- Væsentlig flere oplever at de har været engageret i
undervisningen og har haft spændende mål at
arbejde efter.
- Væsentlig flere elever oplever at de har kunnet
gøre noget konstruktivt hvis de har kedet sig eller det
har været for svært i undervisningen.
- Markant flere svarer positiv på at de har kunnet
vurdere deres egne fremskridt.
- Markant flere svarer positivt på at undervisningen
har givet mening, at de har kunnet bruge det de har
lært med det samme og at de har fået gode
begrundelser for at lære pensum.
- Der er en stigning i positive svar på om de er
Andre
bemærkninger
til resultatet
kortlægningen
medlem
af et godt socialt
fællesskab,afhar
god
opbakning blandt venner, har givet god opbakning til
deres venner, har fået gode udfordringer af deres
kammerater, har givet positive udfordringer til deres
Generelt
erog
resultaterne
meget
opløftende
kammerater
har været venlige
overfor
deres og viser en generel vækst i positiv retning på langt
kammerater.
de
fleste parametre i undersøgelsen.
- Væsentlig flere svarer positivt på at de har lært
Resultaterne
årets undersøgelser
(tillærer
dato), er meget lig resultaterne fra forrige år. Dog har
meget igennemfra
undervisningen
og har kunnet
den
positive
udvikling
i dette skoleår været mere markant end de foregående år.
på deres
foretrukne
måder.
- Væsentlig flere elever svarer positivt på at de har
arbejdet kreativt i undervisningen og har kunnet
bidrage med ideer til undervisningen.
- Markant flere svarer positivt på at de har oplevet
succes i undervisningen.
- Positiv udvikling i elever der svare at de har kunnet
nå at lære det de ville.
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Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
Sådan lavede vi handlingsplanen
Beskrivelse af fremgangsmåden, og hvem der var med til arbejdet

Opsamlingen og kvantificeringen af resultaterne er foretaget i umiddelbar forlængelse af novembermålingen.
Handlingsplanen er udarbejdet af
Forstander: Karen Marie Madsen
Viceforstander Gitte Glöde
Elevansvarlig: Peder Kinch

Handlingsplan

Succes eller udfordring,
som arbejdes med,
herunder målgruppen

At eleverne oplever
at de har bedre
fysisk energi i
hverdagen.
Diversitet i
fritidstilbud.

De "stille
eksistenser" er i
den kommende
periode et
indsatsområde.
Målet er af få dem
lidt mere ud i
skolens sociale liv.

Indsats

Et øget fokus på
fysisk aktivitet som
værende det der
giver mere fysisk
energi.
Fra midt
aug 17 har
Tilse
og planlægge
vi afsluttet
de
gode
halbyggeri på
fællesskabende
skolen hvilket
vil
aktiviteter
for hele
give
væsentlige
elevholdet.
forbedringer i
Iscenesættelse
af
forhold til at udbyde
aktiviteter
som taler
en endnu større
til
alleaf
men
specielt
palet
fysiske
til
de stille
aktiviteter.
eksistenser.

Ønsket mål
for indsatsen

At eleverne som
minimum ikke
oplever at de har
mindre fysisk enegi
end de har i
begyndelsen
At eleverne tilaf
skoleåret.
stadighed og
måske i endnu
højere grad oplever
at det det gode
fællesskab på
Målet
skolen.er at få dem
mere ud blandt de
andre og udvikle
sig socialt.

Ansvarlig

Tidsplan
(Start /slut og
evt. deadlines)

Elevansvarlig:
Peder Kinch

Start 1/4 - 17
Slut 1/12 -17

Elevansvarlig:
Peder Kinch

Hele den
kommende periode.

Den samlede
ledelse og
pædagog Jakob
Wiese, der er
timelærer på skolen

Start 1/3 - 17
Slut 1/7 - 17
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Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen
Sådan har vi udarbejdet retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen
Hvordan gjorde vi og hvem var med til at lave retningslinjerne

Den samlede ledelse har udarbejdet retningslinjerne for opfølgningen på handleplanen.

Vores retningslinjer for opfølgning på handleplanens indsatser
Opgave i opfølgningen

Hvem står for opfølgning?

Hvornår?

Opsamling på elevernes
fysiske energi.

Elevansvarlig: Peder Kinch

Efter forårs målingen i 17 og
efterårsmålingen i 17.

Angående diversitet i
fritidstilbuddene, udarbejdes
der en samlet plan for
fritidstilbud pr. måned.

Elevansvarlige Peder Kinch

Løbende pr. måned.

Angående "de stille
eksistenser" vil skolen
samle op på udviklingen
blandt dem, kort inden
skoleårets afslutning.

Den samlede ledelse i
samarbejde med pædagog
Jakob Weise

Sidst på skoleåret 16/17

Hvordan udføres opgaven?

Efter de nævnte målinger,
ses der på status og
udvikling elevernes fysiske
energi.
Der laves en generel
opsamling i december 17
Der laves en samlet plan for
fritidstilbud i weekender og
på aftner.
Planen udarbejdes pr.
måned i dialog mellem
elevråd, lærere og ledelse.
Med henblik
på at laveafet
Gennem
planlægning
samlet tilbud
helhed og
aktiviteter
og med
personlige
diversitet.
opfordringer til de relevante
elever, vil vi forsøge at få
dem mere ud blandt de
andre og udfordre dem
socialt på en afbalanceret
måde.
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