Notat vedrørende UMV 2015

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2015
Fra og med 2008 er UMV en del af elevtrivselsundersøgelsen (ETU).
Loven foreskriver, at skolens ledelse skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig UMV. Denne
skal forholde sig til det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.
Loven foreskriver også, at UMV skal revideres, når der sker ændringer, der har betydning for
undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.

UMV 2015:
Som tidligere år gives der point for hvert spørgsmål i skalaen 1-100. Undersøgelsen viser inden for
det sociale, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø dels resultatet for hvert underspørgsmål samt
et samlet resultat for området (se bilag).
Undervisningsmiljøvurderingen bearbejdes i skolens arbejdsmiljøorganisation på følgende måde:
• Tabelresultaterne og de åbne kommentarer behandles i AMO
• Resultaterne præsenteres og drøftes i skolens SU og på et elevrådsmøde
UMV 2015 – Fysisk miljø:
•
•

Besvarelserne i spørgsmålene om det fysiske miljø viser en tilfredshed på 75 point. Det er
en tilbagegang på 4 point i forhold til 2014. Målingen ligger dog over landsgennemsnittet og
på niveau med den Sosu-skole der ligger højest.
Handleplan:
o Alle åbne kommentarer gennemgås i arbejdsmiljøudvalget den 23. maj 2016 og
væsentlige forhold indarbejdes i skolens vedligeholdelsesplan for 2016.

UMV 2015 – Socialt miljø:
•
•

Tilfredshedsniveauet i besvarelserne på spørgsmålene om det sociale miljø er samlet set
steget med 1 point i 2015 i forhold til 2014. Der er en tilfredshed på 78, hvilket er 3 point
over landsgennemsnittet.
Handleplan:
o Resultatet drøftes på elevrådsmøde i foråret 2016.

UMV 2015 – Æstetisk miljø:
Spørgsmål om det æstetiske miljø indgik ikke i UMV 2014. I målingen for 2015 viser samtlige 5
adspurgte områders resultat at ligge over landsgennemsnittet og på 4 af de 5 områder er
resultaterne på niveau på højest scorende SOSU-skole.
•

Handleplan: Det positive resultat drøftes på elevrådsmøde i foråret 2016.
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