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UNDERVISNINGSMILJØVURDERING PÅ
ERHVERVSUDDANNELSERNE
Standardspørgeskema fra DCUM

Undervisningsmiljøvurdering på
erhvervsuddannelserne
Velkommen til undervisningsmiljøvurderingen
Undervisningsmiljøvurderingen har til formål at lære mere om, hvordan du som elev
vurderer skolens fysiske og æstetiske undervisningsmiljø.
Derfor er der lavet en række spørgsmål vedrørende dit undervisningsmiljø, der indgår
i dette spørgeskema.

Hvorfor er undervisningsmiljøvurderingen vigtig?
•

•

Alle elever har ret til et godt undervisningsmiljø, så undervisningen kan
foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er desuden vigtigt, at
skolens undervisningsmiljø bidrager til at fremme elevernes muligheder for
udvikling og læring.
Undervisningsmiljøvurderingen bidrager til at afdække områder, hvor der er
brug for en særlig indsats og opfølgning i forhold til skolens fysiske og
æstetiske undervisningsmiljø.

Hvem får adgang til resultaterne?
•

•
•

Undervisningsmiljøvurderingen er en statistisk undersøgelse. Undersøgelsens
resultater vil blive formidlet til skolen på en sådan måde, at dit svar ikke kan
identificeres. Dine lærere har ikke adgang til dine svar, som behandles
fortroligt. Det betyder også, at skolens opfølgning på
undervisningsmiljøvurderingen sker på klasse- og skoleniveau og ikke ved
indsatser målrettet den enkelte elev.
Din besvarelse kobles til dit Unilogin, men sammenhængen mellem dig og
besvarelsen videregives ikke til andre.
Skolen anvender @ventures som ekstern databehandler, og skolen har indgået
en såkaldt databehandleraftale med @ventures, der sikrer, at
databehandlingen sker under sikre forhold.

Er det frivilligt for dig at besvare spørgeskemaet?
•

Undervisningsmiljøvurderingen gennemføres som udgangspunkt som en del af
undervisningen, som du skal deltage i. Hvis der er spørgsmål, som du ikke
ønsker at besvare, kan du benytte svarkategorien ”Ved ikke”. Hvis du ikke
deltager i undervisningsmiljøvurderingen, har det ikke konsekvenser for dig.
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Hvem kan jeg kontakte for mere information?
•

•

Det er din skole, der er dataansvarlige for behandlingen af de
personoplysninger, der indsamles, når du svarer på spørgsmålene i
undervisningsmiljøvurderingen. Hvis du har spørgsmål om indsamlingen, så
kontakt skolens administration eller ledelse.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den
måde, vi behandler dine personoplysninger på.

På forhånd mange tak for din deltagelse i undersøgelsen.

Teorilokaler
De følgende spørgsmål handler om din oplevelse af de lokaler, hvor du har den
teoretiske undervisning. Det er f.eks. dit klasselokale og et auditorium.
Spørgsmålene er formuleret som udsagn, og du skal vurdere, hvor enig eller uenig
du er i udsagnet.

Hverken
Helt Delvist
Delvist Helt Ved
enig eller
enig enig
uenig uenig ikke
uenig
Jeg kan godt lide de steder på skolen,
hvor vi kan lave gruppearbejde
Jeg kan godt lide de steder på skolen,
hvor vi kan arbejde individuelt
Jeg er tilfreds med borde og stole i
teorilokalerne
Jeg har mulighed for at variere min
arbejdsstilling i undervisningen
(F.eks. stå op eller indstille arbejdsbord
og stol)
Jeg synes, at lyset i teorilokalerne er
passende
(F.eks. til at kunne se, hvad står på
tavlen)
Jeg bliver ofte generet af støj i timerne
Jeg er tilfreds med luftkvaliteten i
teorilokalerne
(Luften kan f.eks. være god eller dårlig,
tung eller frisk)
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Jeg er tilfreds med temperaturen i
teorilokalerne, når det er koldt udenfor
Jeg er tilfreds med temperaturen i
teorilokalerne, når det er varmt udenfor
Jeg kan lide indretningen og
udsmykningen i teorilokalerne

Bruger du faglokaler?
Bruger du faglokaler i forbindelse med din uddannelse?
Faglokaler er de steder på skolen, hvor du har den praktiske undervisning – f.eks.
værksteder, laboratorier, simulationsrum eller maskin- og anlægshaller.
(skal besvares)
Ja
Nej

Faglokaler
De følgende spørgsmål handler om din oplevelse af dine faglokaler.
Spørgsmålene er formuleret som udsagn, og du skal vurdere, hvor enig eller uenig
du er i udsagnet.

Hverken
Helt Delvist
Delvist Helt Ved
enig eller
enig enig
uenig uenig ikke
uenig
Jeg synes, lyset i faglokalerne er
passende
(F.eks. til at kunne se, når du arbejder,
og se hvad der står på tavlen)
Jeg er tilfreds med luftkvaliteten i
faglokalerne
(Luften kan f.eks. være god eller dårlig,
tung eller frisk)
Jeg bliver ofte generet af støj i
faglokalerne
Jeg er tilfreds med temperaturen i
faglokalerne, når det er koldt udenfor
Jeg er tilfreds med temperaturen i
faglokalerne, når det er varmt udenfor
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Jeg kan lide indretningen og
udsmykningen i faglokalerne

Fælleslokaler, hygiejne og sikkerhed
De følgende spørgsmål handler om de øvrige områder og sikkerheden på din
skole.
Spørgsmålene er formuleret som udsagn, og du skal vurdere, hvor enig eller uenig
du er i udsagnet.

Helt
enig

Delvist
enig

Hverken
enig Delvist Helt Ved
eller uenig uenig ikke
uenig

Jeg kan lide indretningen og
udsmykningen på skolens fællesarealer
Jeg kan godt lide skolens udearealer
Jeg kan godt lide fællesarealerne
indenfor på skolen
Jeg er tilfreds med skolens toiletter
Hverken
Ikke
Helt Delvist enig Delvist Helt
relevan
eller
enig enig
uenig uenig
t
uenig
Jeg får sikkerhedsinstruktion, når jeg
skal bruge værktøj, maskiner og
kemikalier
Jeg bruger sikkerhedsudstyr, når jeg
arbejder med maskiner, værktøj og
kemikalier
(F.eks. handsker, kittel, briller)
Jeg har fået introduktion til korrekte
arbejdsstillinger
(F.eks. ved maskiner, løft,
siddestilling)

Mobning
De følgende spørgsmål handler om mobning og lignende på din uddannelse.
I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever
eller ansatte på skolen?
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Meget
En gang
Ved
Tit
Sjældent Aldrig
tit
imellem
ikke
Blevet kaldt grimme navne, gjort nar af
eller blevet drillet på en sårende måde?
Blevet truet til at gøre ting, du ikke
havde lyst til at gøre?
Blevet udsat for uønsket psykisk eller
fysisk opmærksomhed?
Digital mobning?
Blevet udsat for uønsket seksuel
opmærksomhed?
I hvilket omfang har du det seneste år
oplevet, at elever eller ansatte på
skolen er blevet presset til at gøre ting,
som de ikke havde lyst til at gøre?
Helt
enig
Der er gode muligheder på skolen for at
få støtte og vejledning, hvis jeg har det
svært
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Hverken
Ved
Delvist
enig Delvist Helt
ikk
enig
eller
uenig uenig
e
uenig

