Undervisningsmiljøvurdering november 2012
1. Er der steder på skolen, hvor der er for koldt?
Nej; 15 Ja; 15

2. Er der steder på skolen, hvor der er for varmt?
Nej; 14 Ja; 13

3. Er der steder på skolen, hvor der lugter grimt?
Nej; 19 Ja; 13

4. Er der nogen steder på skolen, hvor der er beskidt?
Nej; 18 Ja; 12

5. Kan du se, hvad der står på tavlen?
Ja; 24 Nej; 4

6. Er der meget larm i timerne?
Nej; 6 Ja; 21

7. Er der plads nok i klasselokalet?
Ja; 20 Nej; 9

8. Er klasselokalet pænt og hyggeligt?
Ja; 23 Nej; 5

9. Er du med til at bestemme, hvordan klasselokalet ser ud?
Ja; 23 Nej; 17

10. Hvordan er din stol at sidde på?
God; 27 Ikke så god; 2
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11. Hvordan er dit bord at sidde ved?
Godt; 26 Ikke så godt; 3

12. Hvad kan du bedst lide at lave i frikvartererne?
Læse og tegne; lege, jeg kan lide at være alene, jeg kan bedst lide at være
sammen med kammerater, jeg kan bedst lide at være sammen med en voksen

13. Har I en god skolegård?
Ja; 15 Nogenlunde; 5 Nej, 7

14. Er du glad for at gå i skole?
Ja, tit; 26 Nogle gange; 2 nej, aldrig; 2

15. Har du venner i skolen?
Ja, mange; 19 Nogle; 9 ingen; 1

16. Er du ned til at lege i frikvartererne?
Ja, tit; 20 Nogle gange; 5 nej, aldrig 1

17. Er du sammen med nogle fra klassen efter skoletid?
Ja, tit; 8 nogle gange; 7 nej,. Aldrig 13

18. Er der nogle i din klasse, der bliver drillet, så de bliver
kede af det?
Nej, aldrig; 5 nogle gange; 19 Aldrig; 0

19- Er der nogle i klassen, der driller, så du bliver ked af det?
Nej, aldrig, 8 Nogle gange; 18 Ja tit; 1

20. Hjælper lærerne, når eleverne har problemer?
Ja, tit; 28 Nogle gange; 1 Nej, aldrig; 0
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Kommentarer
Der mangler net i fodboldtmålene
Det er koldt når jeg går fra omklædningsrummet og til svømmehallen
Der lugter grimt på wc’erne og de er for varme
Der er beskidt i skolegården
Der er for varmt i bassinet
Vi mangler trampolin i skolegården
Vi mangler cykler
Vi mangler lyskryds og cykelbaner i skolegården
Computerne er beskidte
Gulvene er beskidte
Der er koldt i gymnastiksalen
Der er koldt i klassen
Der er koldt udenfor
Der er koldt i skralderummet
Der er beskidt i sandkassen

Der er afleveret 30 svar tilbage ud af 78 udleveret.
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