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Undervisningsmiljø vurdering for Ahi Internationale Skole.(December 09) 

  

Ahi Internationale Skoles miljø vurdering er foretaget i overensstemmelse med 

undervisningsmiljøloven af 14 - 3, 2001.  

Målet er, at undervisningen på skolen skal foregå i et attraktivt fagligt miljø der er 
sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. For at nå dette mål er strategien, at 

undervisningsmiljøet kortlægges og revideres hver tredje år. Og at der efterfølgende 
iværksættes en handleplan. 

Gennem vurderingen og efterarbejdet er det ledelsens intention fortsat, at skabe et fælles 

forum for dialog og udvikling. Idet alle elever på Ahi Internationale Skole har krav på et 

undervisningsmiljø, der til stadighed er levende og under udvikling. 

UVM undersøgelsens resultat vil være tilgængelig på skolens hjemmeside www.ahis.dk 

Undersøgelsen er tillige indberettet på Undervisningsmiljøkortet 
Kortlægning af undervisningsmiljøet. 

Skolens Undersøgelse er baseret på et rundspørgeskema hvis resultat, og efterarbejde skal 

sikre at skolens elever har, og fortsat vil få reel indflydelse på det generelle 

undervisningsmiljø.  

Spøgeskemaets indhold og temaer er sammensat efter inspiration fra DCUMs webside. 

Skemaet indeholder følgende områder:  

Kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Formålet er 
at afdække elevernes opfattelse af undervisningsmiljøet og trivslen på skolen. 

De fysiske forhold indeholder spørgsmål om rammer, sikkerhed og sundhedsmæssige 
forhold. Undervisningslokalernes indretning og funktion som fek.s. inventar, pladsforhold, IT 
udstyr, indeklima, faglokaler og støj påvirkning. 

De psykiske forhold indeholder spørgsmål om sociale relationer lærere og elever samt elever 
og elever imellem, eventuelle stressfaktorer samt spørgsmål om timerne og undervisningen. 

Og endeligt indeholder spøgeskemaet spørgsmål om den generelle tilfredshed med skolen. 

Spørgeskemaundersøgelsen blev omdelt og resultatet opgjort lige før skolens juleferie 2009. 
Alle skolens klasser dvs. 0-9.klasse deltog i undersøgelsen.  
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I det efterfølgende vil resultaterne fra skemaet blive sammenholdt, med den udviklingen 

skolen har gennemgået inden for de sidste tre år, der er gået siden sidste vurdering blev 
foretaget. 
Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen. 

  

Det psykiske undervisnings miljø. 

Kortlægningen af december 09 viser, at eleverne overordnede er tilfredse med selve 
fagligheden i undervisningen og lærernes faglige og pædagogiske indsats. 

Under punktet generel tilfredshed viste undersøgelsen, at langt størstedelen dvs. ca. 90 % af 
eleverne er glade og tilfredse med skolen og livet i klasserne, og at de føler sig trygge på 
skolen. Dette er en tydelig indikation til skolens ledelse og lærere på at den planlagte strategi 

der i årevis er arbejdet på har båret frugt Som skolens hjemmeside udtrykker målet” at 
medvirke til elevernes fortsatte fysiske, åndelige, intellektuelle og sociale udvikling. Ligeledes at 
eleverne fra første skoledag oplever, at her på skolen kan man være sig selv og føle sig tryg” 

Positivt er det også, at kunne aflæse en tilfredshed omkring det sociale liv i klasserne og 

kammeratskabet idet 85 % af eleverne svarer at de har mange venner i klassen, 10% 
svarer at de har nogle venner, 5 % at de ikke har venner.  Eleverne føler sig trygge ved 

hinanden. Denne tilfredshed/sikkerhed afspejles i hverdagen i form af elever der føler sig 

glade, og ser frem til at komme i skole. Dog svarede en del af de adspurgte elever at de ikke så 
klassekammeraterne efter skoletid. 

Resultatet viste, også at en gruppe elever ikke mente at have direkte indflydelse på klassens 

regelsæt, og at klasselærerne derfor i højere grad bør rette op på en tydeligere 

kommunikation og et fleksibelt samarbejde omkring klassens regler. Dette med henblik på at 

alle elever på Ahi Internationale Skole i højere grad føler, at de er medvirkende og har 
mulighed for indflydelse på klassens regler. 

Mobning synes ikke at være et stort problem på skolen og kun i få tilfælde nævner eleverne 
dette som et problem reelt er det 22 % af eleverne der svarer at de har oplevet at de har 

overværet at andre er blevet mobbet. På spørgsmålet ” Er du inden for de sidste to måneder 

blevet mobbet af en eller flere elever på skolen? Svarer 19 % lidt og 81 % nej 0 % svarer ja 
på spørgsmålet. 
  
 Eleverne gav da udtryk for, at de fandt omgangstonen på skolen i orden. UMV undersøgelsen 

viser dog, at 48 % af elever på mellemtrinnet og i udskolingen har bemærket mobning, hvor 
de ikke selv har grebet ind.   
Det vil femover, fra ledelsen side indskærpes overfor lærerne at mobning drøftes i alle klasser 

mindst én gang årligt i forbindelse med elevsamtaler eller lign. Endvidere skal lærerne 
kontinuerligt arbejde med ”god tone” i mange sammenhænge, antimobningsstrategier og 

konflikthåndtering bevidstgøre og give elever på alle klassetrin brugbare redskaber i forhold 

til social trivsel.  
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 Der vil også på skolens teammøder, være skærpet opmærksomhed fra lærerne og ledelsen for 

således, at komme mobbetendenserne helt til livs. Hovedvægten på teammøderne vil være 
som følger: 

•         Negative relationer eleverne imellem. 

•         Konflikter der gentages og ikke løses. 

•         Elever med eventuelle større fraværsmønstre.  

•         Skole/hjem samarbejdet. 

Endvidere vil mobning på Ahi Internationale Skole for fremtiden defineres således: 

• verbal eller skriftlig chikane, direkte til offeret, via mobiltelefon, over nettet/mailen og 

via brevpost  

• fysisk i form af voldelige handlinger som spark, slag eller eksempelvis indespærring i 

rum 

• psykisk i form af udelukkelse fra fællesskabet, bagtalelse, negativt kropssprog som fx 

grimasser. 

Det fysiske undervisnings miljø. 

Udsmykning af gårdmiljøet. 

I forhold til skolens fysiske rammer svarer de fleste, at de generelt er tilfredse, dog er der en 
del 37 % i alt der ønsker en forbedret og mere indbydende skolegårdsudsmykning.  

Det bør i den forbindelse endvidere bemærkes, at skolens ledelse har planlagt at opsætte nye 
hegn overalt i skolegården, og tillige at udsmykke disse med inspirerende børnekunst.  

I juni måned opsatte skolen også 4 nye borde/bænke i skolegården for på den måde at udvide 
eleverne mulighed for hyggestunder i gården. 

I forhold til indeklimaet udtrykker eleverne generelt tilfredshed. De valgte farver er alle dog 
ikke glade for. 

Den indvendige vedligeholdelse er der blevet taget hånd om da skole blevet malet sidste år. 
Men skolens valg af farver må revurderes af ledelsen i samarbejde med elevrådet. 

Siden sidste undersøgelse har skolen fået nye vinduer i samtlige af skolens bygninger. 
Ligeledes er skolen blevet malet udvendigt. 
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Skolen har siden sidste undersøgelse, fældet et par store træer i skolegården dette har 
medført langt bedre dagslys i de før berørte lokaler. 

Inventaret i mange af klasserne på skolen er nyindkøbt. 

 Det sidst indkøbte var til eleverne i 5 og 7 klasse. Og de fleste elever har både indstillelige 
borde og stole, hvilke elever også giver udtryk for at være tilfredse med i undersøgelsen. 

I en del af klasserne er der opsat lydabsorberende plader i loftet. 

Skolen har nyligt ligeledes indkøbt nye opslagstavler til samtlige klasser. 

I forhold til rengøringen har der, tidligere været klager over standarten. Og som følge heraf 

har skolen ansat et nyt rengøringsteam, med henblik på at højne standarten. Skolen har nu en 
professionel rengøringsstandart, vi kan være tilfredse med. 

 33 % mener dog ikke at rengøringen er på plads endnu. Det er ledelsens klare vurdering , at 

problemet handler om elevernes adfærd/ansvarlighed, og ikke om den almindelige 
rengørings standart på skolen. 

Der er af denne årsag ved nytårsskiftet iværksat en konkurrence klasserne imellem. Her kan 

den klasse, på skolen der holder deres klasse pænest vinde en månedlig præmie. Dette 

initiativ har klart motiveret eleverne til at passe ekstra godt på deres klasser. 

Eleverne har problemer med lugt på toiletterne. Der gøres dog grundigt rent hver eneste dag, 

og skolen har svært ved at ændre forholdene, da det er en ændring i adfærden dvs. opførelse 

og hygiejnen hos eleverne der skal iværksættes. Klasselærerne har fået pålagt ansvaret for at 

drøfte disse forhold gennem dialog med henholdsvis eleverne og hjemmet med henblik på en 
holdningsændring hos den enkelte elev på skolen. 

Faglokaler: 

Skolen har siden sidste UVM undersøgelse fået etableret nye faglokaler. Dvs. sløjt lokale, 
EDB lokale samt hjemkundskabslokale. Endvidere har skolen i år, modsat tidligere år 

musikundervisningen på skemaet.  

Til etableringen af disse lokaler hører naturligvis indkøb af computere, av-udstyr, 
slagbænke/værktøj/maskiner udsugning og ligeledes alle øvrige materialer der måtte være 
behov for. Komfurer, opvaskemaskine, emhætter, ovne, samt andet køkkenudstyr.  

Det planlægges i snarlig fremtid at indrette og udstyrer et forbedret video /audio lokale. 

Børnehaveklassens lokale er udvidet, arealet er nu dobbelt så stort som tidligere.  
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Brandøvelser. 

 Som eleverne i spøgeskemaet ganske rigtigt påpeger, skal skolen have endnu større fokus på 
brandsikkerhed. Derfor er der lavet en aftale med Falck om opsættelse af forskelligt 
brandsikkerheds udstyr alle steder, samt afholdelse af yderligere brandøvelser på skolen. 

Sundhed/rygning 

Afsluttende viste spørgeskemaet at 98 % af skolens elever er ikke rygere.  

Lærerne har gjort en stor indsats dels for, at få eleverne til at spise morgenmad, og generelt 

spise sundere. Undersøgelsen viste at alle eleverne, med få undtagelser, spiser morgenmad 
hver dag. 

Skolens ledelse har efter uvm-undersøgelsen besluttet at arbejde på områderne omkring. 

•         Forbedrede klasseregler. 

•         Styrket mobbepolitik. 

•         Opsætning af nye hegn i skolegården samt forbedret udsmykning. 

•         Iværksættelse af konkurrence. 

•         Indretning af audio /video lokale. 

•         Forbedret brandsikkerhed ved Falck besøg 

•         Opsætning af yderligere brandsikkerheds udstyr. 

•         Fældning af de sidste store træer i skolegården. 

  

Afsluttende har skolen pr. 1-12.09 fået ny hjemmeside. Skolen har i skoleåret 2009-2010 fået 
et velfungerende elevråd. 

Det kan derfor ud fra spørgeskemaets resultat konkluderes at Ahi Internationale Skole inden 

for de sidste tre år, har gennemgået en meget gennemgribende og positiv udvikling, og det er 
ledelsens og de øvrige ansatte mål og strategi at sørge for at dette fortsætter over de næste 
mange år. 

På Ahi Internationale Skoles vegne Bettina Meisner december 09. 

 


