
 

Undervisningsmiljøvurdering på Thise Friskole. 

Trivsel er en forudsætning for læring. Derfor lytter vi til vores elever i hverdagen. Vi lytter til deres ønsker, problemer 

eller udfordringer, som alle tages alvorligt.  

Hver elev har en klasselærer, som den enkelte kan gå til, hvis eleven ønsker det. Klasselæreren kan være bindeleddet 

til de andre elever, forældre eller andre lærer. 

Skolens lærere er inddelt i tre teams; indskolingen, mellemtrinnet og overbygningsteamet. Disse teams mødes 

løbende i løbet af skoleåret og taler om elevernes hverdag og trivsel.  

Endvidere har eleverne deres eget elevråd, som er den aktiv medspiller i skolens hverdag. Elevrådet er en stor 

primusmotor for elevernes trivsel ikke mindst i frikvarterne. 

Undervisningsmiljøvurdering februar 2022. 

I december 2021 og januar 2022 har vi gennemført en trivselsundersøgelse på skolen. Trivselsundersøgelsen er 

gennemført i papirform, da friskolerne ikke længere har adgang til Undervisningsministeriets online 

trivselsundersøgelser på Trivsel.dk. Spørgsmålene i vores trivselsundersøgelse er samme, som i onlineundersøgelsen 

fra Undervisningsministeriet. 

Undersøgelsen er delt op i to; 0.kl. – 3.kl. og 4.kl. – 9.kl. Eleverne i 0.kl. – 3.kl. har svaret på 29 spørgsmål og eleverne i 

4.kl. – 9.kl. har svaret på 49 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler det fysiske, psykiske og æstetiske læringsmiljø. 

I undersøgelsen har der deltaget 29 elever fra 0.kl. – 3.kl. og 48 elever fra 4.kl. – 9.kl. 

Resultatet af undersøgelsen kan findes på skolen hjemmeside. 

Indledningsvis kan vi konkludere på vores trivselsundersøgelse, at vores elever generelt er glade for skolen, klasserne 

og deres lærere. Der føler, at lærerne ser dem og understøtter deres personlige og faglige udvikling. Efter deres 



mening er skolen et rart sted at være og lære. Dermed ikke sagt, at der ikke er plads til forbedringer, hvilket vi vil 

arbejde med i vores handleplan.     

Handleplan   

Friskolen har udarbejdet en handleplan for det videre arbejde med undervisningsmiljøet på friskolen. Handleplanen 

tager sig udgangspunkt i elevernes besvarelser i trivselsundersøgelsen 2022.Handleplanen indeholder fokuspunkter, 

tiltag og mål.  

De udvalgte fokuspunkter vil være højtprioriteret i de kommende skoleår. Fokuspunkter er udvalgt efter, hvilke 

indsatser vi finder vigtigst for eleverne. 

Handleplanen findes på skolens hjemmeside. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



Handleplan for det psykiske undervisningsmiljø 

Fokus Tiltag Mål 

At eleverne tør sige deres mening, 
når noget er uretfærdigt og ikke 
være bange for at blive til grin. 

Vi fokuserer på samtalen i 
undervisningen og understøtter 
elevernes ret til at være enige og 
uenige. Vi dyrker elevernes 
forståelse af, at det er i orden at 
have en anden holdning og være 
forskellig. Indsatsen begynder 
allerede i indskolingen.    
Der arbejdes både med fællesskabet 
og den enkelte. 

Vi ønsker, at alle vores elever tør sige 
deres mening i undervisningen og 
fællesskabet. 

At eleverne bliver bedre til selv, at 
løse problemer de møder gennem 
hårdt arbejde.  

I undervisningen vil vi tilstræbe, at 
eleverne guides til selv at kunne løse 
deres problemer. De må ikke strande 
på en forventning om, at de altid får 
hjælpen udefra. Eleverne skal guides 
i at bruge de hjælpemidler, som de 
har til rådighed. 

Vi ønsker, at vores elever bliver 
bedre til selv at kunne løs problemer 
i hverdagen og undervisningen. 

At eleverne bliver bedre til at klare 
det, de sætter sig for. 

I undervisningen understøtter og 
italesætter vi elevernes 
arbejdsindsats. Vi tilstræber at give 
eleverne en konstruktiv feedback på 
deres produkter, så de oplever en 
motivation for at gøre en indsats 

Vi ønsker, at vores elever bliver mere 
selvstændige og få en større tro på 
dem selv. 



At eleverne bliver bedre til at 
koncentrere sig i timerne og oplever 
ro til fordybelse. 

I undervisningen vil vi forsøge at 
tilpasse situationen til den enkelte og 
til fællesskabet. Vi vil forsøge at 
møde eleverne i, hvad der er bedst 
for dem. Det kan være, at den 
enkelte elev skal bruge 
høretelefoner, høreværn, 
afskærmning m.m. 
I fællesskabet vil vi arbejde med at 
sænke støjniveauet f.eks. ved at 
opdele timen i arbejdsro, makkertale 
og tale på klassen. 
I februar afprøver vi i 3. – 5.kl. at 
starte timen med 15 minutters egen 
træning for at skabe mere ro og 
koncentration. 
 
 

Vi ønsker, at vores elever får de 
bedste muligheder for at kunne 
koncentrere sig i timerne. 

At man ikke føler sig alene, når man 
er i skole. 

Vi vil arbejde med vores lærernes 
relationer til eleverne. Vi vil have 
fokus på, lærerne i klasserne 
forsøger at komme omkring alle 
elever i klassen. Vi skal give dem en 
følelse af at blive set og hørt. Det er 
vigtigt for alle, at andre interesserer 
sig for en. I frikvarterne vil vi holde 
øje med elever, som skiller sig ud ved 
at gå alene eller isolere sig. Vi vil 

Vi ønsker ikke, at nogen elever på 
Thise friskole skal føle sig alene. 



inddrage skolens elevråd i at lave 
frikvarters aktiviteter, som tilgodeser 
alle, så vidt muligt. 

At eleverne oplever undervisningen 
spændende og ikke som kedelig.  
At de føler, at de har indflydelse på 
undervisningens forløb. 

I forberedelsen af timerne vil vi 
tilstræbe, at undervisningen skal 
indeholde momenter, hvor eleverne 
er aktive enten fysisk eller får anden 
psykisk adspredelse. Det kan være i 
for at spil, lege m.m. Vi vil ligeledes 
tilstræbe os på, at vi planlægger en 
del af undervisningen med 
udgangspunkt i, hvad eleverne 
ønsker. Et godt redskab kan være, at 
eleverne har valg i stedet for bundne 
opgaver.  

Vi ønsker, at vores elever oplever en 
undervisning, hvor de har stor med 
bestemmelse, og som de ikke synes 
er kedelig. 

At eleverne oplever, at de gør faglige 
og personlige fremskridt.  

I vores arbejde og samtaler med den 
enkelte elev skal vi bruge mere tid på 
at fremhæve, hvad eleverne har 
opnået fremfor, hvad de mangler.  
Gennem vores årlige 
skole/hjemsamtaler og elevsamtaler 
er det vigtigt, at eleven oplever 
fremskridt. Dette skal understøtte 
den generelle udvikling af barnet.  

Vi ønsker, at alle vores børn oplever, 
at de gør fremskridt. Oplevelsen af 
succes avler succes. 

 

 



Fokus Tiltag Mål 
At eleverne prøver at forstå sin 
klassekammerater, når de er sure 
eller kede af det. 

Allerede i indskolingen vil vi arbejde 
med følelser herunder empati. Vi vil 
bl.a. bruge animationsfilmen ”Inderst 
inde”. Endvidere vil vi bruge en 
tydelig anerkendende pædagogik, 
hvor vi sætter ord på elevernes 
følelser f.eks. ”Jeg kan se, at du er 
ked af det..” På mellemtrinet og 
overbygningen vil vi ligeledes 
arbejde med trivsel/følelser gennem 
forskellige forløb. Fra 2.kl. og opefter 
vil eleverne lære om online 
kommunikation gennem forløbet 
”Mit liv på nettet”. 
I forbindelse med konfliktløsning vil 
elevernes handlinger og ord, bliver 
fulgt op af spørgsmål om, hvad disse 
har af konsekvens for andre.   

Vi ønsker, at vores elever finder det 
naturligt, at med interesserer sig for 
sine medmenneskers trivsel. 

 

 

 

 

 

 



Handleplan for det fysiske undervisningsmiljø 

 

Fokus  Tiltag  Mål 

At toiletterne er rene Vi øger vores tilsyn med toiletterne. 
Samtidig øver vi vores 
opmærksomhed omkring 
indskolingens toiletvaner og taler 
med dem om, hvad gode toiletvaner 
er. Vi opfordrer eleverne til at 
komme til medarbejderne, hvis ikke 
toiletterne er rene m.m. 

Vi ønsker, at vores elever oplever 
skolens toiletter som rene og 
imødekommende. 

At vi har toiletter nok. Vi opfordrer vores elever til at bruge 
alle vores toiletter, også det som 
befinder sig i skolegården. 

Vi ønsker, at eleverne bruger alle 
vores faciliteter. 

At temperaturen i 
klasselokalerne/hallen er behagelig. 

I forbindelse med vores nye 
brændselsanlæg arbejder vi på bedre 
at kunne regulere varmen i 
klasselokalerne og hallen. Vi har 
investeret i nye pumper, som bedre 
skulle styre gennemstrømningen af 
varmt vand. 
 

Vi ønsker en mere konstant 
temperatur i klasselokalerne/hallen. 

 

 

 



 

 

Fokus  Tiltag  Mål 

At luften i klasseværelserne er frisk, 
og der er luftet ud.  

Vi har investeret i et nyt 
ventilationsanlæg i klasseværelserne, 
men det ventilerer kun i 
tidsintervaller. Vi vil forsøge at 
tilpasse intervallerne, så luften er 
frisk i skoletiden. Vi gennemfører 
udluftningen med åbne vinduer i 
frikvarterne. 

Vi ønsker, at eleverne oplever en 
frisk og ikke indelukket luft i 
klasselokalerne. 

At eleverne oplever en ren skole. Vi har gennem de seneste år øget 
vores fokus på rengøringen. Vi har 
udarbejdet udførlige instrukser for 
forældrerengøringen, hvilket vi har 
højnet standarden. Eleverne 
inddrages i den daglige rengøring 
gennem deres duksearbejde. 
Medarbejderne skal understøtte 
elevernes duksearbejde og give dem 
en oplevelse af ansvar for stedet 
gennem deres pligter. 

Vi ønsker, at eleverne oplever en ren 
skole og selv tager ansvar for 
rengøringen af deres klasseværelse.  

 

 

 



 

 

Fokus  Tiltag  Mål 

At eleverne sidder behageligt ved 
deres borde og stole. 

Vi tilstræber, at vores elever sidder 
på stole og ved borde, som passer til 
deres højde. Vi indstiller elevernes 
borde og stole ved skolestart. Flytter 
eleverne pladser skal stole og borde 
igen tilpasses den enkelte. 
 

At eleverne sidder behageligt ved 
deres borde og på deres stole. Så 
dette ikke er begrænser dem i deres 
læring. 

At vores udeområder er attraktive 
for vores elever. 

Vi planlægger i samarbejde med 
vores elevråd at renovere vores 
udeområder herunder vores 
legeplads. Vi vil nedsætte en 
arbejdsgruppe, som skal planlægge 
og gennemføre renoveringen. 
Arbejdsgruppen består af både 
medarbejdere, elever og 
bestyrelsesmedlemmer. Vi satser på 
en medfinansiering af projektet fra 
fonde. Vi arbejder lige nu på at 
anskaffe to udendørs 
undervisningslokaler, som også skal 
bruges til skolens klubtilbud. 

Vi ønsker, at vores elever har nogle 
gode udendørs faciliteter. 

 

 



Handleplan for det æstetiske undervisningsmiljø. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus Tiltag Mål 
At vores elever oplever, at skolen er 
pæn og velholdt. 

Vi inddrager elevrådet i, hvordan 
skolen skal indrettes. Skal de males, 
hænge nyt på væggene m.m. 
Skal der investeres i nye møbler 
m.m. 
I slutningen af 2021 indrettede 
overbygningseleverne selv en del af 
deres område efter eget ønske. Vi 
evaluerer løbende på om det kan 
gøres bedre. 

Vi ønsker, at vores elever oplever, at 
skolens rammer er indbydende og 
inviterer til trivsel. 



 

 


