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Undersøgelsens resultat i oversigt 

Mulernes Legatskole har i efteråret 2016 gennemført en undervisningsmiljøvurdering med deltagelse af 

samtlige elever på skolen. (svarprocent:95,5%) 

Undersøgelsens resultat viser stor tilfredshed med miljøet på skolen. Den samlede vurdering af skolen 

ligger over landsgennemsnittet. Skolens score er højere end den var ved den seneste undersøgelse i 2014. 

Lærernes undervisning er vurderet højere ved denne undersøgelse i forhold til 2014. 

 Scoren for det sociale miljø på skolen ligger væsentligt højere end landsgennemsnittet og er på samme 

niveau som ved sidste undersøgelse. 

Administration og information ligger også over landsgennemsnittet og er lidt højere end ved sidste 

undersøgelse. 

Proceduren i forbindelse med UMV 

1. I AMO bliver man enige om hvilke spørgsmål der skal med ved årets UMV spørgeskema ud over de 

obligatoriske 

2. Selve undersøgelsens praktiske udformning forestås af Aspekt 

3. Alle elever deltager i besvarelsen af skemaet (svarprocent 95,5%) 

4. Svarene bearbejdes teknisk af Aspekt 

5. Behandlingen af svarene diskuteres i et udvalg under AMO med deltagelse af lærere og elever. 

6. De udvalgte problemer diskuteres og der handles på dem. 

7. Den endelige handleplan udformes og godkendes af AMO og SU 

8. Elevråd og PR orienteres om handleplanen. 

9. Handleplanen lægges på skolens hjemmeside 

 

Sag løsning hvem deadline 

En del elever ønsker 
mere feedback på 
undervisningen 

Det kommende skoleår 
arbejdes der med dette 
område i forbindelse 
med implementering 
af gymnasiereformen 

Skolens ledelse og 
lærerne 

Jan 2018 

Mangel på arbejdsro i 
nogen klasser 

Løbende indsats fra 
lærerne 

lærerne løbende 

Et par klasser nævner  
tilbøjelighed til 

Der er taget kontakt til 
de pågældende klasser 
og lavet undersøgelser 

I det omfang 
problemet er 
vurderet til at være til 

Maj 2017 



mobning og et mindre 
godt socialt miljø 

for at afdække 
problemets omfang 

stede, er lærerne 
kontaktet, og der er 
iværksat tiltag 

I tre klasser har flere 
end gennemsnittet 
overvejet at droppe 
ud 

Samtale med de 
relevante klasser.  
Det vist sig i alle 
tilfælde at der ikke 
var tale om et 
vedvarende problem.  

Uddannelsesledere, 
UP og MN 

Maj 2017 

 Et par klasser nævner, 
at de ikke synes 
opgavefordelingen  
koordineres 
tilfredsstillende 

Opgavefordelingen er 
tjekket på lectios 
opgaveafleveringsside. 
Problemet ser ud til at 
være meget 
beskedent, men i 3g er 
det næsten umuligt at 
undgå på grund af de 
forskellige valghold 

UP og MN Maj 2017 

 Mange påpeger,  at 
rengøringsstandarden 
er ikke god nok 

Der er løbende 
kommunikation med 
rengøringsfirmaet, så 
standarden øges. 

AK og servicechef løbende 

 


