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Skolens	  fysiske	  rammer:	  
Generelt	  synes	  flertallet,	  at	  det	  er	  rart	  at	  være	  
i	  sit	  klasseværelse.	  Der	  mulighed	  for	  at	  lege	  
udenfor	  i	  frikvartererne.	  Generelt	  svarer	  
eleverne,	  at	  der	  ikke	  er	  gode	  muligheder	  for	  at	  
lege	  inde.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Indskoling	  og	  mellemtrin	  er	  generelt	  tilfredse	  
med	  deres	  plads	  til	  overtøj.	  I	  udskolingen	  
oplever	  op	  til	  25%	  at	  der	  ikke	  er	  plads.	  	  
	  
Generelt	  er	  der	  gode	  områder	  til	  at	  lave	  idræt	  
på.	  	  
	  
I	  forhold	  til	  om	  skolen	  har	  nogle	  gode	  toiletter	  
svarer	  55	  %	  eleverne	  at	  det	  ikke	  er	  tilfreds-‐
stillende.	  	  
	  
	  
	  
I	  forhold	  til	  om	  der	  er	  plads	  nok	  i	  klasserne	  
svarer	  indskoling	  og	  mellemtrin	  
tilfredsstillende,	  men	  overbygningen	  oplever	  
ikke	  at	  der	  er	  plads	  nok	  (24%)	  

Når	  nogle	  mener,	  at	  der	  ikke	  er	  gode	  
muligheder	  for	  at	  lege	  inde,	  skal	  svarene	  
sammenholdes	  med	  det	  faktum,	  at	  eleverne	  
skal	  være	  ude	  i	  frikvartererne.	  Vi	  vil	  tale	  med	  
indskoling	  og	  mellemtrin	  omkring	  hvorfor	  de	  
skal	  være	  ude	  i	  frikvarterene.	  Og	  så	  vil	  vi	  i	  
dialog	  med	  udskoling	  omkring,	  hvordan	  vi	  kan	  
forbedre	  deres	  muligheder	  indenfor.	  Vi	  tager	  
op	  på	  et	  lærermøde	  om	  udskoling	  må	  have	  et	  
frikvarter	  i	  idrætssalen.	  
	  
Der	  er	  anskaffet	  nye	  skabe	  til	  udskolingselever,	  
hvor	  tøj	  og	  ejendele	  kan	  opbevares.	  De	  sættes	  
op	  på	  arbejdsweekend	  i	  september	  2014.	  
	  
	  
	  
	  
Pt.	  arbejder	  elevrådet	  med	  at	  gøre	  
toiletforholdene	  bedre.	  Der	  skal	  sættes	  en	  
toiletkampagne	  i	  gang.	  Det	  handler	  om,	  
hvordan	  eleverne	  efterlader	  et	  toilet.	  Eleverne	  
skal	  opdrages	  til	  at	  ordentlig	  toilethygiejne.	  
	  
Der	  er	  ved	  at	  blive	  lagt	  planer	  for	  udskolingens	  
lokaler.	  I	  første	  omgang	  skal	  sættes	  stort	  
kælderlokale	  i	  stand.	  Processen	  igangsættes	  
juni	  og	  forventes	  at	  kunne	  tages	  i	  brug	  af	  
kommende	  9.	  kl.	  1/10-‐14.	  
Nuværende	  9.	  kl.-‐lokale	  kan	  frigøres	  til	  
gruppearbejdsplads.	  

Sikkerhed:	  
Eleverne	  oplever	  skolens	  legeplads	  som	  et	  
ufarligt	  sted	  at	  være	  på/lege.	  
	  
I	  forhold	  til	  om	  eleverne	  kan	  finde	  en	  voksen,	  
når	  der	  er	  frikvarter	  svarer	  størstedelen	  i	  
indskoling	  og	  mellemtrin	  ja	  eller	  nogen	  gange.	  
9%	  oplever,	  at	  der	  ikke	  kan	  findes	  en	  voksen.	  
	  
Alle	  ved	  ifølge	  undersøgelsen,	  hvordan	  de	  skal	  
forholde	  sig	  hvis	  der	  udbryder	  brand.	  

	  
	  
	  
	  
Det	  er	  besluttet,	  at	  gårdvagter	  fremover	  bærer	  
gule	  veste,	  så	  de	  er	  nemmere	  at	  lokalisere.	  
Vi	  har	  fra	  dette	  skoleår	  iværksat,	  at	  der	  er	  tre	  
gårdvagter	  i	  den	  lange	  pause.	  
	  



Indeklima:	  
I	  forhold	  til	  om	  eleverne	  ofte	  oplever	  dårlig	  
lugt	  i	  klasselokalet	  er	  der	  ikke	  noget	  særligt	  at	  
bemærke	  i	  indskolingen.	  På	  mellemtrinnet	  og	  i	  
overbygningen	  giver	  resultatet	  anledning	  til	  at	  
gå	  dybere	  i	  problematikken,	  da	  forholdsvis	  
mange	  har	  svaret	  nogen	  gange	  eller	  ja	  tit.	  
	  
Der	  er	  ikke	  mange,	  som	  oplever,	  at	  der	  er	  tit	  er	  
koldt	  i	  klassen.	  Men	  på	  mellemtrinnet	  og	  i	  
udskolingen	  oplever	  mange	  det	  nogen	  gange.	  
	  
Samme	  mønster	  gentager	  med	  hensyn	  til	  om	  
der	  tit	  er	  for	  varmt.	  Mange	  oplever	  det	  nogen	  
gange.	  
	  
17%	  på	  alle	  tre	  trin	  siger	  at	  de	  ofte	  har	  
hovedpine.	  50%	  svarer	  nej.	  33%	  svarer	  nogen	  
gange.	  

	  
Udluftningsproceduren	  skal	  repeteres.	  
Udskolingens	  lokaler	  er	  små	  (se	  tidligere	  svar).	  
På	  sigt	  får	  eleverne	  i	  udskolingen	  mere	  plads.	  
	  
	  
	  
	  
Finn	  har	  gennemgået	  	  varmestyringen	  med	  
Torben	  Lyng.	  Der	  indkøbes	  nye	  termostater	  
flere	  steder	  
	  
	  
	  	  
	  
Det	  kan	  skyldes:	  
Vi	  vil	  have	  fokus	  på	  støj,	  udluftning,	  
stillesiddende	  arbejde	  og	  pladsmangel	  i	  
udskolingen.	  Lærerne	  kunne	  godt	  minde	  
eleverne	  om	  drikkepauser	  og	  mere	  bevægelse.	  

Elevernes	  forhold	  til	  undervisningen:	  
Til	  spørgsmålet	  ”der	  er	  for	  mange	  lektier”?	  
udtrykker	  30%	  at	  de	  får	  for	  mange	  lektier	  for,	  
mens	  kun	  7%	  på	  mellemtrinnet.	  I	  udskolingen	  
føler	  44%	  tilsvarende.	  
	  
De	  fleste	  svarer	  at	  de	  føler	  at	  de	  lærer	  nok	  i	  
skolen.	  1	  -‐	  2	  i	  hver	  klasse	  svarer	  at	  de	  ikke	  
lærer	  nok.	  	  
	  
Der	  er	  generel	  stor	  tilfredshed	  med	  
undervisningen.	  

	  
Vi	  vil	  iværksætte	  en	  diskussion	  om	  lektier	  og	  
udfærdige	  principper	  for	  lektier.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Eleverne	  og	  klassekammeraterne:	  
Flertallet	  udtrykker	  sig	  positivt	  om	  altid	  at	  
have	  nogen	  at	  lege	  med	  i	  frikvartererne.	  	  
Kun	  ca.	  1	  pr.	  klasse	  har	  det	  ikke	  altid.	  
	  
Eleverne	  har	  det	  godt	  med	  deres	  
klassekammerater,	  kun	  3	  på	  hele	  skolen	  svarer	  
nej.	  
	  
	  
Det	  kan	  konkluderes	  at	  eleverne	  generelt	  alle	  
leger	  mere	  eller	  mindre	  hjemme	  hos	  hinanden.	  
70%	  tør	  oftest	  sig	  sin	  mening	  i	  klassen.	  6%	  i	  

	  
	  
	  
	  
	  
Selvom	  undersøgelsen	  er	  positiv	  er	  skolen	  i	  
gang	  med	  at	  lave	  en	  trivselspolitik.	  Vi	  mener,	  
at	  vi	  hele	  tiden	  sikre	  det	  gode	  trivselsmiljø	  på	  
skolen.	  Vi	  har	  fokus	  på	  det	  forebyggende	  
arbejde	  omkring	  trivsel.	  
	  
	  
Det	  er	  klasselærerens	  opgave	  at	  afdække	  



udskolingen	  tør	  ikke	  sige	  sin	  mening	  særlig	  tit	  
eller	  aldrig.7	  %	  på	  mellemtrinnet	  tør	  aldrig	  
siges	  sin	  mening.	  
	  
Mange	  har	  nok	  venner	  i	  klassen.	  26	  elever	  ud	  
af	  121	  mener	  at	  de	  har	  gode	  venner,	  men	  at	  
de	  gerne	  ville	  have	  flere.	  7	  elever	  mener	  ikke	  
at	  de	  har	  nogle	  venner	  og	  ville	  gerne	  have	  
flere.	  
Eleverne	  svarer	  nej	  til	  at	  de	  føler	  sig	  ”usynlige”	  
eller	  oversete	  af	  sine	  klassekammerater.	  2	  
elever	  har	  følelsen	  af	  altid	  at	  være	  oversete	  
(fra	  mellemtrin).	  6	  føler	  sig	  tit	  oversete.	  
	  
Generelt	  føler	  eleverne	  sig	  ikke	  mobbede.	  10	  
elever	  fra	  mellemtrin	  og	  udskoling	  føler	  sig	  
mobbede	  af	  elever	  fra	  egen	  klasse.	  12	  elever	  
(10	  fra	  mellemtrin)	  føler	  sig	  mobbede	  af	  børn	  
fra	  andre	  klasser.	  
Ingen	  føler	  sig	  mobbede	  af	  lærerne.	  
	  
Ca	  17%	  svarer,	  at	  de	  kan	  føle	  sig	  ensomme	  i	  
klassen.	  
	  
Eleverne	  oplever,	  at	  lærerne	  hjælper,	  hvis	  de	  
bliver	  drillet,	  og	  at	  der	  er	  regler	  for	  hvordan	  
man	  skal	  være	  overfor	  hinanden.	  
	  
Mange	  elever	  svarer,	  at	  de	  aldrig	  bliver	  drillet,	  
så	  de	  bliver	  kede	  af	  det.	  5%	  siger,	  at	  de	  tit	  
bliver	  drillet,	  lidt	  flere	  i	  indskolingen	  og	  færre	  i	  
udskolingen	  føler	  sig	  drillet.	  
Eleverne	  oplever	  generelt	  ikke	  at	  de	  bliver	  
drillet	  af	  lærerne.	  
	  
Det	  er	  få,	  der	  oplever	  at	  nogen	  bliver	  drillet,	  så	  
de	  bliver	  kede	  af	  det.	  

problemets	  egentlige	  omfang	  og	  tage	  sig	  af	  
problemet.	  
Der	  er	  fokus	  på	  dette	  ved	  elevsamtaler.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Indskolingens	  lærere	  må	  have	  fokus	  på,	  hvem	  
der	  bliver	  drillet	  og	  hvordan	  de	  kan	  hjælpe	  de	  
pågældende	  børn.	  

Eleverne	  og	  deres	  lærere:	  
Eleverne	  oplever	  at	  deres	  lærere	  lytter	  til	  dem.	  
Indskoling	  og	  mellemtrin	  udtrykker	  generel	  
tilfredshed	  med	  at	  om	  lærerne	  er	  gode	  til	  at	  
undervise	  dem.	  I	  udskolingen	  er	  meget	  få	  
utilfredse	  og	  52%	  er	  tilfredse	  nogen	  gange.	  
Eleverne	  er	  generelt	  glade	  for	  deres	  lærere,	  
tror	  at	  de	  er	  glade	  for	  dem	  og	  oplever	  at	  de	  

	  
Nina	  fra	  udskolingen	  beder	  sit	  team	  forholde	  
sig	  til	  undersøgelsen	  og	  afdække	  hvad	  
”tilfredse	  nogen	  gange”	  betyder	  for	  dem.	  	  



kan	  få	  hjælp	  hvis	  noget	  er	  svært.	  
Elevernes	  forhold	  til	  deres	  skolegang:	  
Størstedelen	  er	  glade	  for	  at	  gå	  i	  skole	  og	  deres	  
klasse.	  	  8%	  er	  ikke	  glade	  for	  at	  gå	  i	  skole	  (13	  
elever).	  Størstedelen	  af	  eleverne	  svarer	  at	  det	  
bedste	  ved	  at	  gå	  i	  skole	  er	  deres	  
klassekammerater.	  	  

	  

Skolens	  udearealer:	  
30%	  af	  eleverne	  oplever	  ikke,	  at	  der	  er	  
legeredskaber	  nok,	  resten	  er	  tilfredse.	  Dog	  
svarer	  overvældende	  mange	  at	  de	  er	  tilfredse	  
med	  legepladsen,	  og	  at	  der	  er	  gode	  
muligheder	  for	  at	  lege	  på	  skolens	  udeområde.	  
Udskolingens	  elever	  svarer	  dog	  mindre	  
positivt.	  

	  
Vi	  vil	  i	  dialog	  med	  udskolingen	  omkring	  hvad	  
de	  ønsker	  af	  muligheder	  på	  skolens	  
udeområder.	  	  

Støj:	  
Der	  er	  generelt	  mange	  som	  udtrykker	  at	  der	  
nogen	  gange	  er	  uro	  i	  klassen.	  Få	  svarer	  
decideret	  ja	  til	  at	  der	  er	  uro.	  Samme	  mønster	  
gør	  sig	  gældende,	  når	  man	  svarer	  om	  man	  selv	  
er	  med	  til	  at	  skabe	  uro.	  	  

	  
Klassens	  lærere	  tager	  uro	  op	  i	  klassen.	  Hvad	  
gør	  uro?	  Og	  hvordan	  kan	  vi	  blive	  bedre	  til	  at	  
skabe	  ro	  sammen.	  
	  

Inventar:	  
De	  fleste	  er	  tilfredse	  med	  deres	  borde.	  
Udskolingen	  er	  ikke	  så	  tilfredse:	  23	  oplever	  at	  
bordene	  ikke	  passer	  og	  endnu	  flere	  er	  
utilfredse	  med	  stolene.	  Forholdsvis	  mange	  fra	  
udskolingen	  udtrykker	  at	  få	  ondt	  i	  ryggen.	  
Der	  er	  intet	  at	  bemærke	  omkring	  lys	  i	  klassen.	  

	  
9.	  klasse	  har	  fået	  nye	  borde	  og	  stole	  og	  de	  er	  
tilfredse	  med	  borde	  og	  stole.	  7.	  og	  8.	  klasse	  er	  
ikke	  tilfredse	  med	  deres	  borde	  og	  stole.	  På	  sigt	  
skal	  der	  skiftes	  møbler	  ud	  i	  7.	  og	  8.	  klasse.	  
Tages	  med	  i	  budget	  2015.	  

Oprydning:	  
Eleverne	  oplever	  er	  der	  roder	  i	  deres	  
klasselokaler	  og	  på	  gangarealer,	  men	  flertallet	  
mener,	  at	  de	  rydder	  op	  efter	  sig	  selv.	  
Der	  er	  pænt	  nok	  på	  skolens	  udearealer.	  

	  
Alle	  lærere	  skal	  opdrage	  eleverne	  til	  at	  rydde	  
op!	  De	  skal	  mindes	  om	  det	  hver	  dag.	  

	  

Undersøgelsen	  er	  foretaget	  på	  www.klassetrivsel.dk,	  som	  er	  et	  værktøj	  Møn	  Friskole	  har	  besluttet	  
at	  bruge.	  Elevrådet	  har	  været	  med	  i	  processen	  omkring	  at	  stille	  relevante	  spørgsmål.	  

Juni	  2014	  

	  


