
Et element af en skoles evaluering er en regelmæssig kortlægning og vurdering af skolens undervis-

ningsmiljø. I 'Lov om undervisningsmiljø' står der bl.a.: 

  

Kapitel 1 

Rettigheder og pligter 

§ 1. Elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning har ret til et godt un-

dervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt for-

svarligt. Undervisningsmiljøet på skoler og uddannelsesinstitutioner (uddannelsessteder) skal frem-

me deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psy-

kiske og æstetiske miljø. 

Stk. 2. Den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for uddannelsesstedet, skal sørge 

for, at de krav, der er omtalt i stk. 1, bliver opfyldt. 

  

På Forlev Friskole har vi valgt at tage vare på undervisningsmiljøet via følgende tiltag: 

 Nedskrevne retningslinjer for omgangsformer for elever 

 Handlingsplan mod mobning 

 Trivselsudvalg med 2 repræsentanter fra Bestyrelsen og souschef. 

 Trivselsmoduler med klasselærerne hvor sociale forhold i klasserne jævnligt behandles. Skolen 

abonnerer på trivselsværktøjet ”Klassetrivsel”. Desuden arbejder vi med styrker fra materialet 

fra Psykiatrifonden ”Triv nu” 

 Bedste venner. Elever fra 5. klasse møder Spirebørnene (før skolebørn der starter på Forlev Fri-

skole 1. maj, før de starter i 0. klasse i august måned) 

 Elevråd (4.-9. kl.) med lærerrepræsentant, der: 

o afholder møder 1-2 gange pr. måned, 

o planlægger og afholder sociale arrangementer (elevrådsfester) for alle skolens elever  

o deltager i et årligt fællesmøde med skolens bestyrelse, hvor undervisningsmiljøet er et væ-

sentligt dagsordenspunkt. Ofte er det punkter herfra, der efterfølgende arbejdes med på For-

lev Friskoles årlige Arbejdslørdag. 

 Screening af undervisningsmiljøet via den Nationale Trivselsmåling 

 Årlig gennemgang af alle skolens lokaler ved vedligeholdelsesudvalg 

 Kursus med Psykiatrifonden for hele skolens pædagogiske personale 

 Uddannelse af to af skolens lærere til Styrkepiloter, gennem Psykiatrifonden 

 En hel uge, omhandlende trivsel, styrker og potentialer hos det enkelte barn og klassen. Ugen 

blev afsluttet af et Åbent Hus-arrangement, hvor elevernes familier kunne se og prøve nogle af 

ugens aktiviteter.  

 Nye samtalemapper for både skole/hjemsamtaler og lærer/elev trivsels samtaler i indskoling, 

mellemtrin og udskoling. 

 Ønske om en årlig trivselsdag, hvor skolens Elevråd medinddrages 

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2018-19 
 

Kortlægning 

Undervisningsmiljøet på Forlev Friskole er blevet kortlagt i december 2018 og januar 2019. Vi valgte 

at benytte Undervisningsministeriets Nationale Trivselsmåling, fordi den er et godt og enkelt værktøj 

til måling af elevernes trivsel på alle klassetrin. Dette trivselsværktøj er det samme, der benyttes i 

Folkeskolen.  

 

Beskrivelse og vurdering 



Trivsel i 0.-3. kl. (Klik og link direkte til hele alle undersøgelsesresultater) 

I alt har 83 elever ud af 85 mulige deltaget i undersøgelsen. Ikke alle har dog besvaret samtlige 20 

spørgsmål. Spørgsmålene for 0.-3. klassetrin er grupperet i en række temaer om trivsel. Temaerne 

tager udgangspunkt i de fire statistisk validerede indikatorer, og de giver et godt udgangspunkt for 

at identificere, hvilke områder af trivsel, som der især kan være behov for at arbejde videre med. 

Temaerne - med udvalgte svar fra undersøgelsen for Forlev Friskole (FF) er: 

Tema 1: Social trivsel 

’Social trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørs-

forhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Her er angivet repræsentativt 

udvalgte svar: 

    Svarmulighed FF  

a) Er du glad for din skole?  - Ja, meget  76%  

b) Er du glad for din klasse?  - Ja, meget  77%  

c) Kan du lide pauserne i skolen?  - Ja, meget  73%  

d) Føler du dig alene i skolen?  - Nej  59%  

e) Er du bange for, at andre børn griner ad dig? - Nej  72%  

Svarene udtrykker en markant stor glæde ved skolen, klassen og pauserne, hvilket er meget positivt. Til gen-

gæld er andelen af elever, som svarer nej til, at de føler sig alene i skolen, højere end forventet. Dette kunne 

tolkes som et udtryk for elever med en form for ensomhedsfølelse, hvilket vi vil forsøge at afdække.  

Tema 2: Faglig trivsel 

’Faglig trivsel’ består af 2 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egen koncen-

trationsevne og problemløsningsevne. Her er angivet repræsentativt udvalgte svar: 

    Svarmulighed FF  

a) Er du god til at løse dine problemer? - Ja, for det meste 43%  

b) Kan du koncentrere dig i timerne? - Ja, for det meste 63%  

Svarene udtrykker en overvejende god faglig trivsel både mht. problemløsning og koncentration i 

timerne.  

Tema 3: Støtte og inspiration 

’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 3 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes 

oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte. Her er angivet re-

præsentativt udvalgte svar: 

    Svarmulighed FF  

a) Er timerne kedelige?  - Nej  51%  

b) Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? - Ja, meget  83%  

c) Er du glad for dine lærere  - Ja, meget  81% 

Svarene udtrykker en overvejende positiv tilkendegivelse i forhold til undervisningens forløb og til-

rettelæggelse, dog kunne det være ønskværdigt at færre end 51 % svarer ”kedelige timer”. Til gen-

gæld er et meget positivt svar på spørgsmålet for” hjælp fra læreren”. 

Tema 4: Ro og orden 

’Ro og orden’ indeholder et enkelt spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i 

klassen. 16 af spørgeskemaets 20 spørgsmål indgår i de fire temaer. De resterende 4 spørgsmål fra 

trivselsmålingen er ikke grupperet i temaer. Her er angivet repræsentativt udvalgte svar: 

    Svarmulighed FF  

a) Er det svært at høre, hvad læreren siger i 

timerne?   - Ja  4%  

b) Er jeres klasselokale rart at være i? - Ja, meget  78%  



c) Er toiletterne på skolen rene?  - Ja  70%  

d) Har du ondt i maven, når du er i skole? - Ja, tit el. nogle gange 43%  

e) Har du ondt i hovedet, når du er i skole? - Ja, tit el. nogle gange 41%  

Svarene viser, at kun få (4%) finder det svært at høre, hvad læreren siger i timerne. Derudover ses 

en ganske stor tilfredshed med klasselokaler og toiletter, hvilket er positivt. Særligt en øget indsats 

omkring skolens toiletter, er der arbejdet målrettet på i både Elevrådet og i Bestyrelsen. Mht. gener 

som ondt i maven og ondt i hovedet er det bemærkelsesværdigt, at over 40% svarer bekræftende 

på, at de oplever disse tit eller nogle gange. Årsagen hertil vil vi naturligvis forsøge at afdække. 

Supplement: Fysiske og æstetiske omgivelser 

Skolen har valgt at supplere trivselsmålingens 20 spørgsmål med 9 ekstra spørgsmål om de fysiske 

og æstetiske omgivelser. Spørgsmålene er udviklet og anbefalet af Dansk Center for Undervis-

ningsmiljø og omhandler elevernes oplevelse af rengøring, møbler, indretning og udsmykning af 

skolen og skolens lokaler samt indeklima. Sammen med de 20 spørgsmål fra trivselsmålingen udgør 

de 9 supplerende spørgsmål en fuld kortlægning af undervisningsmiljøet til brug i den lovpligtige 

Undervisningsmiljøvurdering (UMV). Inden for dette undersøgelsesområde foreligger der ikke sam-

menlignelige resultater for folkeskolen. Her er angivet repræsentativt udvalgte svar: 

    Svarmulighed FF 

a) Er der toiletter nok på skolen?  - Ja  84%  

b) Er der rent på skolen?  - Nej  4% 

c) Bliver du forstyrret af larm i timerne? - Nej  27% 

d) Er din stol god at sidde på?  - Nej  11% 

e) Er der flot på skolen?  - Ja, meget  63% 

f) Er der gode udeområder på skolen? - Ja, meget  80% 

 

Svarene viser en overvejende høj grad af tilfredshed med de fysiske og æstetiske omgivelser. Som 

skrevet tidligere, har der særligt omkring toiletterne, været en indsats. ”larm i timerne” er et emne, 

der til stadighed vendes. Det er en meget subjektiv vurdering, om arbejdsuro er larm, eller om det 

kun er snak omkring opgaver, der tolkes som larm.  

Trivsel i 4.-9. kl. (Klik og link direkte til hele alle undersøgelsesresultater) 

I alt har 117 elever ud af 130 mulige deltaget i undersøgelsen. Ikke alle har dog besvaret samtlige 

40 spørgsmål. Der er udarbejdet fire indikatorer for trivslen blandt elever i 4.-9. klasse. Hver indika-

tor er dannet på baggrund af statistiske analyser og er udtryk for grupperinger af spørgsmål, som 

grundlæggende måler den samme underliggende holdning hos eleverne. 29 af spørgeskemaets 40 

spørgsmål indgår i de fire indikatorer. De resterende 11 spørgsmål fra trivselsmålingen kan ikke 

grupperes i indikatorer. En indikator beregnes på følgende måde: 

For hver elev beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene i indikatoren. Gennemsnittet går 

fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel, og 5 repræsenterer den bedst mulige 

trivsel. Herefter er alle elevers gennemsnit kategoriseret i fire intervaller:  

Gruppe A 4,1-5,0 (bedst mulig trivsel) 

Gruppe B 3,1-4,0 

Gruppe C 2,1-3,0 

Gruppe D 1,0-2,0 (ringest mulig trivsel) 

De fire indikatorer er: 

Indikator 1: Social trivsel 

’Social trivsel’ bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres til-

hørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Her er angivet repræsen-

tativt udvalgte svar: 

    Svarmulighed FF  



a) Er du glad for din skole?  - Tit el. meget tit 78% 

b) Er du glad for din klasse?  - Tit el. meget tit 73%  

c) Andre elever accepterer mig, som jeg er? - Enig el. helt enig 77%  

d) Føler du dig ensom?  - Sjældent el. aldrig 71%  

e) Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? - For det meste el. altid 78%  

f) Er du blevet mobbet i dette skoleår? - Sjældent el. aldrig 97%  

Svarene og det overordnede resultat indikerer tydeligt, at eleverne i 4.-9. kl. er i god social trivsel. Et stort 

fokus og målrettet indsats på både den enkelte elevs samt klassens høje trivsel er formentlig grunden til at hele 

97% af skolens elever i 4-9. klasse svarer sjældent eller aldrig til spørgsmålet om mobning.  

Indikator 2: Faglig trivsel 

’Faglig trivsel’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egne faglige 

evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Her er angivet repræsentativt udvalgte svar: 

    Svarmulighed FF  

a) Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. - Enig el. helt enig 77%  

b) Lykkes det for dig at lære det, du gerne vil? - Tit el. meget tit 75%  

c) Kan du koncentrere dig i timerne? - Tit el. meget tit 69%  

Svarene tyder overordnet set på en god faglig trivsel. 

Indikator 3: Støtte og inspiration 

’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 7 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes 

oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte. Her er angivet re-

præsentativt udvalgte svar: 

    Svarmulighed FF  

a) Er undervisningen kedelig?  - Tit el. meget tit 25% 

b) Lærerne sørger for, at elevernes ideer  

bliver brugt i undervisningen.  - Enig el. helt enig 48%  

c) Hjælper dine lærere dig med at lære på  

måder, som virker godt?  - Tit el. meget tit 68%  

d) Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe  

mig i skolen, når jeg har brug for det. - Enig el. helt enig 85%  

Svarene udtrykker en høj tilfredshedsgrad i forhold til undervisningens forløb og tilrettelæggelse. 

Det bemærkes, at lærernes hjælp og støtte i undervisningen vurderes meget positivt, ligesom 48% 

svarer positivt på inddragelsen af elevernes ideer.  

Indikator 4: Ro og orden 

’Ro og orden’ indeholder 4 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i 

klassen samt klasseledelse. Her er angivet repræsentativt udvalgte svar: 

    Svarmulighed FF  

a) Er det let at høre, hvad læreren siger  

i timerne?   - Tit el. meget tit 84%  

b) Er det let at høre, hvad de andre elever siger  

i timerne?   - Tit el. meget tit 56% 

c) Hvis der er larm i klassen, kan lærerne  

hurtigt få skabt ro.  - Sjældent el. aldrig 13%  

d) Møder dine lærere præcist til  

undervisningen?   - Sjældent el. aldrig 19%  

Svarene viser, at der generelt opleves god ro og orden. Det må naturligvis bemærkes, at andelen af 

elever, som oplever, at lærerne ikke møder præcist til undervisningen bør nedbringes til lavest muli-

ge niveau. 



Supplement: Fysiske og æstetiske omgivelser 

Skolen har valgt at supplere trivselsmålingens 20 spørgsmål med 9 ekstra spørgsmål om de fysiske 

og æstetiske omgivelser. Spørgsmålene er udviklet og anbefalet af Dansk Center for Undervis-

ningsmiljø og omhandler elevernes oplevelse af rengøring, møbler, indretning og udsmykning af 

skolen og skolens lokaler samt indeklima. Sammen med de 20 spørgsmål fra trivselsmålingen udgør 

de 9 supplerende spørgsmål en fuld kortlægning af undervisningsmiljøet til brug i den lovpligtige 

Undervisningsmiljøvurdering (UMV). Her er angivet repræsentativt udvalgte svar: 

 

    Svarmulighed FF  

a) Jeg synes, der er rent på skolen - Enig el. helt enig 40% 

b) Bliver du forstyrret af larm i timerne? - Sjældent el. engang  

   imellem  55% 

c) Er du tilfreds med luften i klassen? - Tilfreds el. meget  

   tilfreds  39%  

d) Jeg synes godt om stederne til  

gruppearbejde på skolen.  - Enig el. helt enig 75% 

e) Jeg synes om møblerne i min klasse. - Enig el. helt enig 65% 

f) Jeg er tilfreds med, hvordan skolen ser ud. - Tilfreds el. meget  

   tilfreds  75% 

 

Svarene viser en overvejende høj grad af tilfredshed med de fysiske og æstetiske omgivelser, men 

mht. ’luften i klassen’ bør tilfredsheden være højere end 39%. Hele 75 % er glade for skolens grup-

perum. Det er meget tilfredsstillende, idet de store elever har været med til indretningen af 3 nye 

grupperum. Et særligt fokus vil blive rettet på punktet omkring spørgsmålet om ”er der rent på sko-

len”. Skolens ledelse vil optimere forhold omkring rengøringen, så et større antal elever end 40% 

finder standarden af skolens rengøring højere. Her er nye tiltag for kommende skoleår.  

 

Handlingsplan 

 

Klasselærerne har fået uddelt undersøgelsesresultaterne som baggrundsmateriale til det videre ar-

bejde med trivsel i de pågældendes klasser. 

 

Skolen har udover det faste ugentlige trivselsmodul på alle klassetrin, haft et øget fokus på trivsel. 

Til hjælp for dette benyttes bl.a. kortlægningsværktøjet ’Klassetrivsel’. Udover dette trivselsværktøj 

som både kan give indikationer af den enkeltes og klassens sociale og faglige trivsel, har vi brugt 

materialet fra Psykiatrifonden. 

Et særligt fokus fra dette materiale har været rettet på elevernes styrker. Personalet ved Forlev Fri-

skole har deltaget i Psykiatrifondens Kursus ”Triv nu”. Derudover har to af skolens lærere været på 

kursus hos Psykiatrifonden, for at bliver certificerede Styrkepiloter. Materialet arbejder med styrke-

kort, og disse kort har bl.a. været udgangspunkt for en hel emneuge, hvor ”Trivsel på mange må-

der” var i fokus. Emneugen blev afsluttet af en Åbent hus arrangement, hvor elevernes familier blev 

inviteret til at se, de mange forskelligartede måder klasserne havde arbejdet med trivsel på. Mange 

af de bolde, der i denne uge blev kastet op, arbejdes der stadig med i det daglige relations arbejde i 

klassernes, samt i klassernes ugentlige trivselsmoduler. Lærerne har videreudviklet materialet fra 

Psykiatrifonden, der kun var udarbejdet til mellemtrinnet og udskolingen, så der også i indskolingen 

er fokus på styrker. At have fokus på styrker har været et godt supplement til de mange andre triv-

selsværktøjer, lærerne har til rådighed. Eleverne har været særligt optaget af de mange begreber, 

som Styrkekortene repræsenterer. Flere klasser arbejder ikke kun med at styrkebooste hinanden, 

men benyttede også kortene ved vores Åbent hus arrangement, hvor flere forældre blev styrke boo-

stet.  



Klasselærerne og lærerteams på de forskellige klassetrin arbejder kontinuerligt med klassetrivsel, 

herunder særligt relations arbejdet med konflikthåndtering mellem eleverne, og forældrene inddra-

ges i nødvendigt omfang via samtaler og møder.  

Et nyt tiltag vil blive, at skolens Elevråd vil være medinddraget i den årlige Trivselsdag, som Forlev 

Friskole fremadrettet vil deltage i. Elevrådet får et oplæg, som de præsenterer for deres klasser, og 

efterfølgende afleverer til lærergruppen, som inspiration til videre arbejde på Trivselsdagen.  

Spirebørnene møder elever fra 5. klasse allerede i maj måned. Hvert spirebarn får en bedsteven, der 

viser dem tilrette i frikvartererne og sidder sammen med dem til Morgensang. At kende en af ”de 

store” giver en rolig og tryk skolestart for Spirebørnene. Op gennem skoleforløbet mødes bedste-

venner mere formelt i forskellige sammenhænge, og dette giver en god sammenhængskraft mellem 

skolens yngste og ældste elever.   

Skolens fysiske rammer udvikles og fornys løbende i takt med, hvad skolen kan finde midler til. 

Hvert år forbedres og udbygges skolens legearealer i forbindelse med den årlige arbejdslørdag for 

forældre. Elevrådet vil blive opfordret til at deltage i en undersøgelse af, hvad skolens elever kunne 

ønske sig af nye tiltag på vores store udenoms arealer.  

Skolens æstetiske rammer præges generelt af elevarbejder (billeder, malerier, akvareller, ler- eller 

træfigurer) fra undervisningen, som løbende udskiftes. 

 

Retningslinjer for opfølgning 

Bevarelse og styrkelse af et godt undervisningsmiljø har høj prioritet på skolen. I både Bestyrelsen 

og hos skoleleder, lærere og pædagoger arbejder vi målrettet på, at Trivslen skal have et øget fo-

kus. En gennemgribende plan er derfor sat i værk, og vi arbejder med flere tiltag til fælles bedste i 

kommende skoleår.  

Elevrådet arbejder løbende med trivsel, og på et årligt bestyrelsesmøde deltager hele elevrådet i en 

dialog med bestyrelsen, hvor undervisningsmiljøet har en særlig fokus, særligt i forhold til de fysiske 

og æstetiske rammer.  

Når der opstår trivselsmæssige problemer blandt eleverne, tages disse op på klasseteammøder, læ-

rermøder eller møder mellem klasselæreren og skolens leder. Hvor det findes nødvendigt, indkaldes 

forældre til møder for at finde løsninger for den enkelte elev. Klasselærerne i de mindste klasser 

holder ugentligt møder med personaler fra skolens SFO, for at informere og løse evt. problematikker 

om den enkelte elev eller problematikker på tværs af klasser. I såvel skolen som i SFO kan skolens 

nøglepersoner – sundhedsplejerske, socialrådgiver og PPR-psykolog – inddrages, når vi finder dette 

nødvendigt. 

 

 


