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Undervisningsmiljøvurdering – Lystrup Skole
Denne undervisningsmiljøvurdering (UMV) beskriver, hvordan elevernes undervisning er
på vores skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre miljøet.

Kortlægning af undervisningsmiljøet
På Lystrup Skole har vi udarbejdet vores UMV på baggrund af den seneste
elevtrivselsmåling fra 2017. I målingen indgik spørgsmål om undervisningsmiljøet, og
resultatet kortlægger både positive og negative sider ved elevernes undervisningsmiljø.

Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
Med udgangspunkt i elevtrivselsmålingen har vi valgt at fokusere på de mest
udslagsgivende resultater i forhold til det kommunale gennemsnit.
Positive udslag i forhold til det kommunale gennemsnit, hvor der på Lystrup Skole ikke er
behov for at gøre nogen indsat pt.:
• Støjniveauet i klassen.
• Dårlig lugt i klasselokalet.
• Temperaturen i klasselokalet.
Negative udslag i forhold til det kommunale gennemsnit:
• Toiletterne er pæne og rene.
• Gode steder til gruppearbejde.
• Gode udeområder.
• Tilfredshed med, hvordan skolen ser ud.

Handleplan for forbedring af undervisningsmiljøet
Med denne handleplan ønsker vi hovedsageligt at fokusere på de negative udslag i forhold
til det kommunale gennemsnit.
I løbet af 2018 vil skolens toiletter blive renoveret. Derudover har elevrådet i 2017 ført en
kampagne, der husker eleverne på, hvordan de selv kan hjælpe til med at holde toiletterne
rene.
Det forstående RULL-projekt indgår i denne handleplan. Som led i dette projekt vil der
blive skabt et bedre miljø i skolens fællesrum (kantinen), hvor der er plads til
gruppearbejde. Projektet vil samtidig få indflydelse på skolens samlede udseende.
I forbindelse med at SFO og klub skal flytte ind på skolen, vil skolens udeområder også
blive forbedret. Midlerne til indflytningen skal skabe plads til leg og læring, og derfor vil
udeområderne også blive forbedret.
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Foruden det ovenstående vil skolens udluftning også blive forbedret, og skolens facader vil,
i form af højere vinduer, forbedre det naturlige lys i klasselokalerne. Selvom dette ikke
fremstår negativt i forhold til det kommunale gennemsnit, mener vi, at det vil få en positiv
indflydelse på elevernes undervisningsmiljø.

Opfølgning på handleplanen
Som det fremgår af handleplanen, ønsker vi at forbedre undervisningsmiljøet med
udgangspunkt eleverne toiletkampagne, i toiletrenovering i 2018 samt RULL-projektet,
der forventes at stå færdig i april 2019.
Vi vil derfor følge op på ovenstående handleplan gennem elevtrivselsmålingen i 2020. På
daværende tidspunkt forventes projekterne at være gennemført, og målingen forventes
derfor at afspejle en ændring af elevernes undervisningsmiljø.
Med spørgsmål til undervisningsmiljø i målingen for 2020 sikrer vi samtidig, at vi lever op
til kravet om at udarbejde en UMV hvert tredje år.
Det er skolelederens ansvar, at der følges op på handleplanen for undervisningsmiljøet,
samt at der udarbejdes en ny UMV senest i januar 2021.

