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Afdeling: Data/IT 
 

 

Ifølge Undervisningsmiljøloven skal alle ungdomsuddannelser udarbejde en undervisningsmiljøvurdering 
(UMV) mindst hvert tredje år.  

En UMV er en vurdering af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske miljø, hvor man inddrager 
elevernes opfattelse af undervisningsmiljøet. 

Undervisningsmiljøvurderingen skal laves med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø, der er 
sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  

Følgende vurdering, handleplan og opfølgningsplan er udarbejdet med afsæt i et analysearbejde, hvor både 
afdelingens ansatte og elever har været inddraget.  

 

Afdelingens overordnede vurderinger/resultater 
 

• Vi får megen ros for fjernundervisning 

• Underviserne beskrives som dygtige og engagerede 

• Indeklima og udsmykning i Datahouse kritiseres 

• Der opleves støj i lokalerne – ubekendt hvilke 

• Enkelte elever har i UVM-undersøgelse tilkendegivet, at de føler sig udsat for mobning eller 
mobbelignende adfærd 

 

Fase 2: Positive og negative sider ved elevernes undervisningsmiljø 
Gør de positive eller negative resultater sig gældende i afdelingen generelt, på et bestemt forløb/årgang, 
for et bestemt køn osv.? 

Det er desværre uvist, undersøgelsessvaret giver ikke mulighed for at differentiere. Vi undersøger 
nærmere. I første omgang spørges lærergruppen, siden følges der op gennem ETU-undersøgelsen, der giver 
mulighed for differentiering på holdniveau. 

Her gør vi det godt 
 

Her oplever vi udfordringer 
 

• Undervisning og læring er i højsædet 
• Gode relationer mellem undervisere og 

studerende/elever 
• Fjernundervisning 

• Behov for afdækning af mobning og 
mobbelignende adfærd 

• Indeklima i Datahouse er for ringe 
• Indretning og udsmykning af huset er ringe 
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Bemærkninger 
 

Andre bemærkninger til resultatet: 

• Dette er en foreløbig plan baseret på en enkelt undersøgelse uden mulighed for segmentering af 
svarene. Derfor kræves yderligere undersøgelse 

Handleplan til forbedring af undervisningsmiljøet 
Fase 3: Handleplan 
Husk at inddrage elever i arbejdet 

Succes eller 
udfordring, som 
arbejdes med, 
herunder 
målgruppen 
 

Indsats Ønsket mål med 
indsatsen 

Ansvarlig Tidsplan 
(start/slut og evt. 
deadlines) 
 

Fjernundervisning Struktureret arbejde 
med ”dogmer” for 
online tilstedeværelse 

Formulering af begrebet 
”online tilstedeværelse” 
til gavn for både 
uddannelsen, skolen og 
omverdenen 

Kim Løbende indsats 
allerede igangsat 

Den gode elev Med afsæt i Peter 
Arnborgs foredrag og 
forfatterskab støttes 
eleverne i at udvikle 
growth mindset 

Eleverne transformeres 
”fra elev til 
studerende”, dvs. øget 
ansvar for egen læring 
og opbygning af self 
efficacy 

Kim Løbende indsats 
allerede igangsat 

Mobning o.l. Første trin er en mere 
differentieret 
undersøgelse. Dernæst 
tilrettelægges målrettet 
indsats. 

Mobning forekommer 
ikke 

Kim Opfølgningsplan 
er formuleret og 
iværksat 31/1 
2022 

Indeklima Indeklima monitoreres, 
logges og visualiseres til 
brug for dialog med 
bygningstjenesten og 
CTS-leverandør 

Tilfredshed højere end 
Mercantecs gennemsnit 

Kim Vi ønsker at nå 
målet i ETU’en i 
Q4 2022 

Indretning og 
Udsmykning 

Tilbud på udsmykning 
indhentes hos 
Momentum Design. 
Stole skiftes et lokale ad 
gangen. 

Tilfredshed højere end 
Mercantecs gennemsnit 

Kim Indsatsen bliver 
afhængig af 
afdelingens 
økonomiske 
ramme. Tilbud 
indhentes inden 
31/1 2022.  
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Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handleplan 
Husk at inddrage elever i arbejdet 

Lav retningslinjer for opfølgningen på handleplanen, som beskriver:  

• hvordan I vil følge op på handleplanen • hvem der er ansvarlig for opfølgningen • en tidsplan for 
opfølgningen 

 

Indsats og opgaver i 
opfølgningen 
 

Hvem står for 
opfølgningen? 
 

Hvordan udføres opgaverne? 
 

Hvornår? 
 

Formulering af 
antimobbe-indsats 

Kim Med afsæt i ETU og i dialog med 
undervisere og studerende, 
identificeres mobbesituationer. 
Når problemet er kendt, sættes der 
målrettet ind 

31/1 2022 

Temperatur overvåges 
allerede. Næste skridt 
er CO2 

Kim Praktikcenter Data står for monitorering 
og log. Gøres tilgængeligt på 
infoskærme. 

33/3 2022 

Udsmykning Kim Skiltecentrets tilbud færdigt 31/1 2022 
Indretning: Løbende 
udskiftning af stole. 

Kim Når og hvis den økonomiske ramme 
holder til det implementeres 
forbedringer løbende. 
Eventuelt brugte stole fra PCV. 

Løbende 
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