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Vedtaget i AMO den 15.5.2020/AK, HL 

Handleplan for hhv.  ETU og UMV 

AMO gennemførte i december 2019 såvel den årlige Elevtrivselsundersøgelse som den lovkrævede Undervisningsmiljøvurdering (sidst gennem-

ført efteråret 2017). 

Elevtrivselsundersøgelsen (ETU). 

De generelle kvantitative data for de 5 hovedområder (Faglig trivsel, Social trivsel, Læringsmiljø, Pres og Mobning) fremgår af nedenstående 

tabel. Der er kun marginale og ubetydelige afvigelser i forhold til den tilsvarende undersøgelse fra 2018. Landsgennemsnittet for 2019-

undersøgelsen er anført efter mødet i AMO, da data ikke var fremkommet. Bemærk at laveste score/mest negative er 0.0 og højeste/mest positive 

er 5.0 

AMO mener ikke, at nedenstående data giver anledning til generelle indsatser.  

Data på klasseniveau er på AMOs anmodning gennemgået af studievejleder Hanne-Grete Lund og uddannelsesleder Anders Kjeldvig, som i en-

kelte klasser har konstateret ikke ubetydelige afvigelser i forhold til den gennemsnitlige tilfredshed på skolen. Disse klassers lærerteam, studie-

vejleder og uddannelsesleder er kontaktet og har afholdt møde med henblik på at gennemgå og drøfte data og herudfra udarbejde ”lokal” hand-

plan for den enkelte klasse i forhold til de relevante opmærksomhedspunkter. Oversigt over disse ”lokale” handleplaner tilsendes AK, så AMO 

kan orienteres om, i hvilket omfang der sker lokale tiltage. Disse tiltag gennemføres pga corona-situationen først i august 2020. 

På grund af den helt særlige situation med corona-virus og nedlukning af de fysiske skoler er det besluttet ikke at inddrage afgangsklasserne i det 

videre trivselsarbejde, idet det skønnes at være for sent med indsatser for afgangsklasserne, når elever og lærere igen kan vende tilbage til sko-

len.  
 2019  2018 

 I alt 

ML 

STX 

ML 

HF 

ML 

ALLE 

Udd* 

Ialt 

ML 

STX 

ML 

STX 

DK 

HF 

ML 

HF 

DK 

Alle  

Udd * 

Faglig 

trivsel 

3.8 3.8 3.7 3.7 3.9 3.9 3.9 3.8 3.7 3.8 

Social 

trivsel 

4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.0 3.9 4.1 

Lærings-

miljø 

3.6 3.5 3.6 3.4 3.6 3.6 3.6 3.4 3.5 3.5 

Pres 2.8 2.7 3.2 2.7 2.7 2.7 2.6 2.9 2.8 2.7 

Mobning 4.8 4.8 4.8 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 

*Der er tale om et gennemsnit af alle ungdomsuddannelser (2-årig stx, 2-årig hhx, Stx, Hf-e, Hf, Ib, Hhx, Pre-IB, Htx) 
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Undervisningsmiljøvurderingen (UMV) 

De kvantitative data fra undersøgelsen har været drøftet på møde i AMO den 17. februar 2020 og på baggrund heraf opstilledes nedenstående 

handleplan (sort skrift). HL og AK har gennemlæst samtlige kvalitative svar og kommentarer med henblik på at undersøge, om disse giver an-

ledning til yderligere at drøfte og eventuelt korrigere handleplanen (grøn skrift) samt foreslået ansvarspersoner og udførselstidspunkter. 
 

Punkt i 

under-

søgelsen: 

Problem Handleplan Ansvarlig Tidspunkt for udførsel 

2.14  Toiletterne ikke rengjorte, manglende 

håndsprit, manglende tømning af skralde-

spandene,  

Dårlig luft: der bør laves et ”lokaleregle-

ment” (lys, luft, oprydning, opstilling mv) 

For få individuelle/gruppe arb.pladser 

AK AK kontakter rengøringsselskab og der 

etableres intern kontrol  senest 15. april 

 

Der er indkøbt 50 ekstra stole til science- 

og humtorv.  012 er indrettet med flere 

arbejdspladser. 

2.6 Dårlig luft i mange lokaler Elevrådet undersøger hvilke lokaler det 

især drejer sig om og meddeler dette til 

AMO (073, 20-29), hvorpå CO2-målerne 

i disse lokaler tjekkes af pedellerne. 

Forbud mod spisning i lokalerne drøftes i 

elevrådet. Evt. faste pladser i kantinen 

Elevråd 

PEF 

Undersøgelsen udføres om muligt i sko-

leåret 19/20 

Derpå drøftes punktet i AMO 

2.7 Især om vinteren er der meget koldt i mange 

lokaler 

I en prøveperiode hæves temperaturen til 

22 gr fra uge 8. Der laves samtidig sup-

plerende varmemålinger i disse lokaler ud 

over cts-målingerne (kontrol heraf). Op-

varmning efter weekendsænkning opstar-

tes to timer tidligere end hidtil. 

PEF Har været afprøvet marts 2020 og skal 

fortsættes til efteråret 2020. AMO tager 

punktet op i gen til efteråret. 

2.9 Mange klager over internettet Elevrådet undersøger, hvilke problemer 

det mere præcist drejer sig om og melder 

tilbage til AMO. (Er det primært mac-

brugere som oplever udfordringer?) 

Elevrådet 

Skolens it-

ansvarlige 

Afventer elevernes input inden sommer-

ferien 2020 

2.11 Der klages over manglende oprydning flere 

steder og navnlig i fællesområder 

Elevrådet undersøger mere præcist, hvori 

problemerne består. 

AMO Afventer input fra elevrådet inden som-

merferien 2020 og tager derpå punktet op.  

3.4 Ønske om flere udesiddepladser samt gynge 

Triste lokaler: Musiklokalet og lok 21-24 

kedelige samt tysklokalerne 

Fælles (jule)pyntning 

Udendørs bænke i ”forhaven” renoveres 

og opsættes april 2020.< 

AK efterlyser type og forslag til placering 

og indkøber sommer 2020.  

Lokale 052-062 udsmykkes sommer 

2020.  

Lokale 21-24 sættes på  

næste års budget. (AK) 

AK April 2020 
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Julepyntningudvalg, kæmpekravlenisser 

etc? Nedsætte udvalg med elever, en lærer 

og en pedelmedarbejder? 

4.  Kantinen har for lille sortiment, ønske om 

sundere mad, lavere priser, lang kø, salat i 

salatbaren 

Elevrådet vender tilbage med uddybning 

af kritikpunkter… 

 

 

 

 

 

 

 

 

AK Input sendes videre til kantineforpagter 

som præsenterer forslag til tiltag på elev-

rådsmøde. AK følger op maj 2020 

5.4 Eleverne oplever ikke fælles studievejled-

ning – de ved tilsyneladende ikke hvad 

spørgsmålet sigter på: Fremover spørges evt 

mere specifikt til fælles orientering om 

studieretningsvalg, SRP, valgfag ? etc?  

Ønsker mulighed for tidsbestilling i studie-

vejledningen for at undgå lange ventetider, 

dårlig vejledning i forb m valgfag 

Spørgeskema rettes til til næste år.  

”Hvor tilfreds er du med den vejledning, 

hvor stvjl er ude i din klasse (orientering 

om studieretning, SRP osv.)” 

HL tager ønsket om tidsbestilling op på 

studievejledermøde 

AMO Spørgeskema rettes til til næste år. HL 

følger op.  

7.3. Adgangsbillet og ølpriser er for dyre 

Salen er for stor til festerne 

Festerne bør starte og slutte senere 

Bør drøftes i de to udvalg   

Udfordring at festen foregår tre forskelli-

ge steder (salen, kantinen, foyeren) 

HL sørger for 

at der indkal-

des til møde i 

de to udvalg 

inkl. Su og TJ 

Der indkaldes om muligt til møde inden 

sommerferien 2020 

7.4 For lidt plads i kantinen ved fredagscafe Salg af drikkevarer flyttes til lokale 81/82, 

hvilket giver mere plads i kantinen 

HL sørger for 

at der ind-

kaldes til møde 

i de to udvalg 

inkl. Su og TJ 

Der indkaldes om muligt til møde inden 

sommerferien 2020 

8.4 Skæv fordeling af lærerfag i studiecafeen 

(fx meget fransk og lidt spansk) 

AMO beder La undersøge punktet og om 

nødvendigt og muligt foretage justeringer. 

UP Maj 2020 med henblik på næste skoleår 

9.2 Eleverne efterlyser mere og bedre feedback 

i hverdagen både mdt og skrf. og ikke kun 

ved karaktergivning 

Elevrådet vil tage emnet op. 

AK og UP skal sørge for at emnet drøftes 

i PR 

UP Tages op på første fysiske PR-møde efter 

genåbning af skolen 

9.3. Eleverne klager over at nogle lærere ikke 

planlægger pause/er i 90-minutters modu-

lerne 

UP/AK tager punktet op på næste PR-

møde mhp at gøre opmærksom på pro-

blemer med få/små pauser, manglende 

skift i arbejdsopgaver mv. 

 UP tager punktet op på førstkommende 

PR-møde.  

 


