
Undervisningsmiljøvurdering Michael skolen 
 
I december 2021 gennemførte skolen en spørgeskemaundersøgelse i 5. til 12. klasse. 
133 ud af 197 elever besvarede spørgeskemaet (på undersøgelses-tidspunktet var 
skolen hårdt ramt af corona). 
Spørgeskemaet havde 26 spørgsmål, der kunne svares ja/nej/ved ikke til, og kan ses 
herunder. 
 
Når man ser på undersøgelsens besvarelser, angiver et flertal af eleverne, at de har 
det godt på skolen. 91% siger at de generelt trives godt på skolen. 87% siger, at de 
har det godt med kammeraterne og føler sig indenfor i det sociale liv. 
96% føler ikke at de bliver mobbet og 93% mener ikke, at de mobber andre. 
 
Om undervisningen svarer 77% at de synes, at undervisningen generelt er god, 4,5% 
synes ikke at undervisningen er god og 18,5% siger ”ved ikke”. 
Hovedfagsundervisningen får generelt gode karakterer: 81% kan lide den, 4,5% kan 
ikke og 14,5 % ved ikke. 
Meningerne er mere delte, på spørgsmålet om eleverne kan lide sprog- og 
musiktimerne: 56 % kan godt, 23% kan ikke og 21% ved ikke. 
Håndværks- og gymnastiktimerne er mere populære: 85% kan lide dem, 6% kan ikke 
og 9% ved ikke. 
 
Om de fysiske rammer mener 69% at der er toiletter nok på skolen. Det mener 19% 
ikke og 12% ved ikke. 
42% mener, at der rent på skolen. Det mener 27% ikke og 31% svarer ”ved ikke”. 
Om belysningen i klasserummet svarer 84% at de er tilfredse, 10% er ikke og kun 6% 
har ikke en mening om det. 
Temperaturen i klasserummet er 55% tilfredse med, 22% er ikke og 23% ved ikke. 
 
Et spørgsmål der deler besvarelserne nogenlunde ligeligt er: Jeg oplever arbejdsro i 
klassen. 
Her svarer 37% ja, 34% nej og 29% ved ikke. 
 
Samlet set vurderer eleverne skolen overvejende godt. Der er generel tilfredshed med 
undervisningen og der er også stor tilfredshed med det sociale liv eleverne imellem. 
Skolens fysiske rammer og indretning får også en god bedømmelse, men her der 
nogle punkter der får en blandet bedømmelse, som godt kunne vælges ud som 
indsatsområder. 
 

Fokuspunkter 
 
Michaelskolens lærerkollegie har i fællesskab vurderet hvilke fokuspunkter, det findes 
relevant at arbejde videre med. 
 
ARBEJDSRO: Som nævnt ovenfor svarer 34 % (45 elever), at de ikke oplever 
arbejdsro i klassen. Det er et ønske, at alle elever fremadrettet vil opleve arbejdsro i 
klassen. Lærerkollegiet vil derfor ved følgende lærermøder fra og med 3. marts 2022 
arbejde med temaet. Endvidere vil skolens lærere ved et medarbejderseminar i 
efteråret 2022, fortsætte dette arbejde. 
 
TRIVSEL: Herunder punkterne omgangstone, trivselssamtaler. Disse emner vil 
ligeledes have et særligt fokus i lærerkollegiets pædagogiske arbejde. 
 
ELEVRÅD: Undervisningsmiljøvurderingen vil ligeledes blive gennemgået med skolens 
to elevråd og eleverne vil blive taget med på råd for at finde løsninger på disse 
særlige udfordringer, samt eventuelt områder eleverne ønsker at sætte særligt fokus 
på. 



UNDERVISNINGSMILJØVURDERINGSUNDERSØGELSEN 
Eleverne i 5. klasse – 2. HF (12. klasse) december 2021 
 

 JA NEJ VED IKKE 

Trives du generelt godt i skolen? 121 7 5 

Har du det godt med 
klassekammeraterne? Føler du dig 
indenfor i det sociale liv? 

116 8 9 

Hvordan er omgangstonen i klassen. 
Taler man pænt til hinanden? 

82 16 35 

Er der et godt forum til samtaler om 
elevernes trivsel? Taler I om hvordan I har 
det med hinanden ? 

66 29 38 

Føler du dig set af læreren? 109 6 18 

  
 

Føler du dig udsat for 
intriger? (Bliver sat i dårligt 
lys af andre) 

10 100 23 

Udsætter du andre for 
intriger? (Sætter andre i et 
dårligt lys) 

5 119 9 

Føler du dig mobbet? 2 128 3 

Tror du, at du mobber andre? 1 124 8 

Føler du dig dårligt behandlet eller 
forfulgt af en lærer? 

6 113 14 

Føler du, at du kan tale fortroligt med en 
voksen på skolen, hvis det er 
nødvendigt? 

92 19 22 

 
 

 



 JA NEJ VED IKKE 

Synes du generelt at undervisningen er god? 
 

102 6 25 

Kan du lide Hovedfagsundervisningen? 
 

108 6 19 

Kan du lide sprog- og musiktimerne? 
 

75 30 28 

Kan du lide håndværks- og gymnastiktimerne? 
 

113 8 12 

 
 

Ønsker du selv at fortsætte din 
skolegang frem til afslutningen af 12. 
klasse på Michaelskolen? 

74 26 33 

Jeg yder selv en tilfredsstillende indsats i 
forhold til fremmøde, forberedelse og 
afleveringer. 

85 12 36 

Jeg synes, der er nok toiletter på skolen. 91 26 16 

Jeg synes, der er rent på skolen. 56 36 41 

Er du tilfreds med lyset i din klasse? 112 13 8 

Jeg oplever arbejdsro i klassen. 49 45 39 

Er du tilfreds med temperaturen i din klasse? 73 29 31 

Er du tilfreds med luften i klassen? (Luften 
kan være god eller dårlig, tung eller frisk) 

62 45 26 

Jeg synes godt om møblerne i min klasse 71 37 25 

Jeg er tilfreds med hvordan skolen ser ud, 
f.eks. billeder, andre udsmykninger og farve på 
vægge og gulve. 

93 18 22 

Jeg udtaler mig positivt om skolen til andre. 96 10 27 

 


	UVmiljø-tekst
	Undervisningsmiljøvurdering-skema

