
Elevtrivselsundersøgelse.     Pkt. 3.1.4, maj15 

Når ETU undersøgelsen tages frem er der en naturlig tendens til at sætte fokus på de negative sider (problemer), mens vi hurtigere læser hen over de positive 

bemærkninger. Når vi behandler de emner, der bliver omtalt som problematiske er det værd at have i baghovedet, at der er mange positive meldinger, men noget kan 

gøres bedre, og det skal vi sætte fokus på. 

Specielt gælder det stadig, at skolens renomme /valg af skole får mange positive meldinger, herunder godt socialt miljø, gode lærere, man tager hånd om den enkelte, 

man føler sig velkommen, der er ikke snobberi m.v., ekstra aktiviteter roses. 

 

Tema Emner Handlinger 

Praktiske forhold  Kantinen for dyr 

 Dankort i kantinen 

 Automaten ”æder” pengene uden at give noget 

 Køleskab og mikroovn til eleverne 
 

 For koldt (fælles arealet, pavillon, skolen) for varmt : pavillon 

 Stole dårlige i 2.10 og 1.9 

 El stik og knagerække i klasseværelserne 
 

 Oprydning – tag billeder af borde med skrald 
 

Der er taget initiativ til at undersøge dankort mulighed. Måske skal 
skolen yderligere sponsorere kantinen for at holde priserne nede? 
Vigtigt at vi får melding når der er fejl ved automater mv. 
Overvejes , men skal sammentænkes med kantinens drift 
 
Sammen med pedellen vil vi gennemgå varmesystemet. Udskiftning 
af stile er i gang. Undersøger sammen med pedellen om vi kan gøre 
mere i klasserne. 
 
Meget enig i at oprydningen ikke er god nok. Kan elevrådet eller 
andre komme med ”de vise sten” 

Sociale/personlige forhold  Spændinger mellem klasser og uddannelser 

 Spændinger i klassen 
 
 
 

 Fællessamling, kun når der er noget relevant /afskaffes 

 Fredagscafe begynder mens der er undervisning 
 

Det er skolens politik, at vi skal modvirke enhver form for 
nedladende adfærd for alle på skolen. Det er helt centralt at alle 
medvirker til at realisere dette. 
Der er tale om en helt speciel klassesituation 
 
Fællessamlinger reduceres. Alternativt skal flere være aktive og 
klasser/elever mere på banen. 
Det er en uskik at Cafeen begynder når der er undervisning. Dette 
har været godkendt i nogle tilfælde, men efter elevreaktionerne vil 
dette ikke ske. 
 

Organisation  Blandede holdninger til skrivefængsel og dettes organisering 
(der bliver foreslået både hyppigere og kortere skrivefængsel 
og hellere lørdage) 

 Suppler indkaldelse i Lectio med højttaler 
 
 

Skriftligt arbejde, skrivefængsel mv. drøftes på PR 
 
 
Som konsekvens af tidligere formuleringer om det ubehagelige i at 
blive kaldt har vi forsøgt at bruge Lectio mere, men … 
 



 Der meldes forskelligt ud om større opgaver AT, SRP, SSO, KS-
synopse osv. 

 
 

 Fravær registreres for sent ( 3 uger efter) 
 

 Usikkerhed om hvem man skal henvende sig til ( spc. Hhx) 
 
 
 

 Sene udmeldinger ved skemaændringer 

 Mange lokaleskift (frem og tilbage) 

 Rektor bør være mere synlig 
 

Vi skal naturligvis have fælles forståelse af  hvad der er rammer, krav 
og indhold i tværfaglige og større  opgaver. Evt. en fælles instruktion 
for lærere og elever. 
 
Fravær registreres samme dag – bedes alle sikre sker! 
 
Vi må blive mere præcise i udmeldinger herom. Når aktiviteten 
foregår på FG henvender sig til ledelsen på FG – jf. 
samarbejdsaftalen  EUC –FG 
 
Ledelsen må arbejde på at gøre tingene bedre. 

Undervisning/undervisere  Behandling af eleverne 
o Der hakkes på eleverne. Man nedgøres når man har 

en bestemt uddannelse (HF). 
o Eleverne vil ikke behandles som / tiltales som  børn. 
o Uacceptabelt at hele klassen ”straffes” /skældes ud 

fordi EN bruger sin mobiltelefon/computer 
o Fokusere på faget og ikke egne personlige forhold 

 Undervisningsevaluering gennemføres ikke / bruges ikke 

  

  

 For ensformig undervisning 

 I nogle tilfælde er undervisningsmaterialet for gammelt 

  

 Der går for lang tid inden opgaver leveres tilbage 

 Opgaver lægges for sent i Lectio. 

 Ønsker samtaler om karakterer 
 
 
 

 Lærere giver forskellig besked om store opgaver ( AT 
instruktion før jul var rigtig god) 

 Eleverne inddrages ikke i planlægning af undervisningen 

 Instruktion i maple efterlyses 

Det er selvfølgelig helt uacceptabelt at gå efter elever p.gr.a. deres 
uddannelsesretning. Alle må arbejde på, at meldinger, der åbenbart 
er mistolket, undgås. 
Vi går ikke ind for kollektive sanktioner! 
 
 
 
Der er efterfølgende gennemført centralt styrede evalueringer, men 
der skal også evalueres løbende i fagene (jf. bekendtgørelsen) 
 
Undervisningen skal drøftes med klassen/holdet. 
Overvej materialet – der er p.t. ikke sat snærende bånd på indkøb. 
 
Der er klare regler for hvornår opgaver skal lægges i Lectio (<=3 
timer: en uges varsel, >3 timer mindst to weeknds). 
Der er klart udmeldt at opgaver normalt ( kan kun fraviges i helt 
særlige tilfælde)  rettes og leveres tilbage i løbet af en uge, og inden 
næste opgave skal afleveres. 
Der opfordres til at tale med elever om karakterer 
 
Må vi rette op – jf. under organisation 
Eleverne skal inddrages (jf. bekendtgørelsen) 
Der kunne tilbydes maplekursus ud over fagene. 

 


