
 
Undervisningsmiljøvurdering 2017 

- Opfølgning på rapporten Trivsel og Undervisningsmiljø 2016/17 

Vi har foretaget en standard spørgeskemaundersøgelse, hvori eleverne bliver spurgt til 

deres sociale og faglige trivsel, samt til det individuelle undervisningsmiljø (”Støtte og 

inspiration”) og det fælles undervisningsmiljø (”Ro og orden”). De tre sidste punkter 

behandles under et. 

Generelt kan man sige om rapporten, at den er udarbejdet automatisk på baggrund af en 

standard fra Undervisningsministeriet, som primært retter sig mod folkeskolernes 4.-10. 

klasse. Der er dog masser af gode spørgsmål, som giver et godt indtryk af elevernes her 

og nu opfattelse af deres situation på skolen. Det er dog kun 37 ud af på det tidspunkt 

97 elever, der har svaret, hvilket er en stor svaghed ved rapporten. Vi valgte at lade 

eleverne svare på spørgsmålene i en lang weekend, hvor de alle var hjemme – grunden til 

det, var at de gerne måtte være lidt på afstand af skolen, så de kunne svare frit og 

individuelt.  

I denne opfølgning vil vi high lighte især de steder, hvor rapporten giver anledning til øget 

opmærksomhed.   

Social trivsel 

Rapporten viser som ventet at eleverne oplever deres sociale trivsel på Baunehøj 

Efterskole som helt i top. Vi sætter en ære i at være en mobbefri skole og at vi tager hånd 

om den enkelte elev og elevernes fællesskaber. Det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, 

at vi blot kan lægge hænderne i skødet og regne med at alt er godt. Tværtimod oplever vi 

at de sociale problemer i elevflokken forskyder sig fra år til år, og selvom der ikke er 

mobning på skolen, er der stadig elever der føler sig uden for. I sær må vi være 

opmærksomme på, at skolen fortsætter uden for skolen – at ikke alle elever i lige høj grad 

tages med i det sociale liv uden for skolen.  

Tiltag: Vi skal fortsat og i øget grad sætte rammer for at styrke de små fællesskaber i det 

store fællesskab. Det betyder at vi målrettet skal sætte ind over de elever, der i mindre 

grad end deres kammerater bliver ”taget med”. Vi kan gøre det ved at sammensætte 

grupper, lave samtale-og hyggeaftener/weekender for de elever, vi mener har et behov. 

Alle elever kommer på Baunehøj for at få gode venner bl.a. Vi kan ikke garantere for at 

det lykkes, men vi kan være de opmærksomme og nysgerrige voksne, der italesætter 

fortiede problemer og ensomhed. Vi kan bringe de ensomme sammen, for det er tit at de 

ikke ser hinanden pga. deres fokus på de mere ”larmende” og socialt stærke kliker. 

Faglig trivsel/Støtte og inspiration/ro og orden 

Hvad skal man sige til at 57% af eleverne svarer ”en gang i mellem” på om de keder sig i 

timerne? Man kan vælge den vinkel, at eleverne har gang i så mange sjove og spændene 

ting i deres liv både på og uden for efterskolen, at det kan virke som et tilbageslag – som 

kedeligt – når de forventes også at skulle sætte sig ned og lære noget, de har svært ved. 

Set med de briller er det ikke noget problem, at eleverne keder sig en gang i mellem. Men 
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man kan også spørge sig selv om undervisningen er tilrettelagt på en måde, at den bliver 

kedelig for eleverne. Er der for meget pensum som skal nås på for kort tid? Er 

placeringen af den boglige undervisning (”det kedelige”) om formiddagen og linje- og 

valgfagsundervisningen (”det sjove”) om eftermiddagen optimal? 

I denne opfølgning, vil vi ikke forfølge dette spor yderligere end til at påpege 

nødvendigheden af til stadighed at udvikle lærernes faglige-didaktiske kompetencer, 

samt at give de almindelige skolefag tid og rum til at kunne være lige så inspirerende og 

”efterskoleagtige” som den øvrige undervisning og de øvrige aktiviteter på skolen. 

 

Baunehøj Efterskole den 21. september 2017           Ulrik Goos Iversen, Forstander 


