
Elevernes undervisningsmiljø 

Loven om “elevers og studerendes undervisningsmiljø” trådte i kraft den 1. august 2001. Loven siger, at 

undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på skolen for elever og andre interesserede, miljøvurderingen skal 

revideres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år. 

Desuden skal undervisningsmiljøvurderingen indeholde mindst følgende forhold:  

1. Kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. 

2. Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer. 

3. Udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal 

løses. 

4. Forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplan. 

Endelig siges det afsluttende i loven, at skolens ledelse skal inddrage undervis-ningsmiljørepræsentanter i 

planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samt opfølgningen på undervisningsmiljø-vurderingen. 

UMV 2003 

MED udvalget gik i foråret 2003 meget aktivt ind i arbejdet med at lave den første UMV. Undersøgelsen tog sit 

udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse, som blev forelagt eleverne til godkendelse og som alle eleverne skulle 

besvare.  

Senere på foråret færdiggjorde MED udvalget spørgeskemaerne efter en række møder.  

Efterfølgende tog MED udvalget fat på elevernes besvarelser og kommentarer og opstillede en handlingsplan for 

undervisningsmiljøvurderingen for Ølgod Efterskole. Af planen fremgik det, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede 

problemer skulle løses. 

MED udvalget tog efterfølgende fat på handlingsplanen og i efteråret 2004 afsluttede udvalget arbejdet med de 

problemstillinger som kunne løses. 

UMV 2006 

Som tidligere nævnt skal der i henhold til loven senest hvert tredje år gennemføres en undervisningsmiljøundersøgelse. 

Sikkerhedsudvalget gennemførte i foråret 2006 en ny UMV.  

UMV 2009 

I efteråret 2009 gennemførtes i henhold til loven en UMV, som baserede sig på spørgeskemaer, som alle elever på 

skolen besvarede.  

UMV 2013 

I efteråret 2013 i gang satte Ølgod Efterskole et visionsarbejde omhandlende bl.a. eleverne psykiske og fysiske 

undervisningsmiljø. Arbejdet løber frem til sommeren 2014. 

Eleverne deltager i arbejdet som bl.a. tager afsæt i fokusgruppe interview, der fandt sted januar 2014, projektarbejde 

m.v.  

Handlingsplaner skabt på baggrund af arbejdet offentliggøres d. 2 juni 2014 med vedhæftede hanlingsplaner. 
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