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Spørgeskema om elevernes arbejdsmiljø 
Resultater og handleplan 

 
 
 

1. Generel vurdering af undervisningsmiljøet på Struer Fri Fagskole:   

    ☺       
     51%      31%     18%  
 

2. Hvordan vurderer du rummenes indretning: ☺       
    46%     31%    23% 
Bemærkninger: 
”Jeg har sagt blå, fordi det ikke har nogen betydning”. ”Det er fint at lokalerne ikke er så 
skoleagtige”.                    . 
 
HANDLEPLAN: Det indrettes nye undervisningslokaler.    

 

3.  Hvordan vurderer du støjniveauet: ☺       
     31%     46%    23% 

Bemærkninger: 
”99% af tiden er det fint, der er kun enkelte støjende elever”. ”Jeg har sagt blå, fordi der er støj, 
når vi taler i munden på hinanden”.      
 
HANDLEPLAN: Det indrettes nye undervisningslokaler, hvor der er bedre støjdæmpning. 
Underviserne vil være mere opmærksomme på støjniveauet i undervisningen.   

 

4.   Hvordan vurderer du belysning:  ☺       
    46%      46%     8% 
Bemærkninger: 
”Vi mangler lys i entreen i boenheden”. ”Der er nogle steder for meget lys til IT-skærme”. ”Kunne 
være rart at det kunne gøres mørkere i stakladen”.    
 
HANDLEPLAN: Det indrettes nye undervisningslokaler med fokus på belysning. Boenhederne 
gås efter og der isættes nye pærer. Der sættes mørklægningsgardiner op i stakladen”.  

 

5.   Hvordan vurderer du udsmykning: ☺       
     23%    46%     8% 

Bemærkninger: 
”Jeg har sagt blå, fordi der er ligemeget for mig”. ”Jeg kan godt lide det, men ved ikke om det 
betyder noget”. ”Det er dejligt at se på kunst – også vores egen”. ”Det er meget rart at se på”. 
 
HANDLEPLAN: Det indrettes nye undervisningslokaler men udsmykning bl.a. efter elevønsker. 
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6.  Hvordan vurderer du indeklimaet:  ☺       
                        40%     52%     8% 

Bemærkninger: 
”Der kan nemt blive indelukket på værelset – vi skal huske at lufte ud”. ”Det er fint at vi skifter 
rundt i forskellige lokaler”. ”Jeg har sagt blå, fordi det ikke betyder noget for mig”. 
 
HANDLEPLAN: Det indrettes nye undervisningslokaler med renoveret ventilationsanlæg. 
Personalet hjælper med at huske jævnligt at få luftet ud”.    

 

7.  Er de sikkerhedsmæssige forhold i orden? ☺       

    69%   31%  
Bemærkninger: 
”Nyvaskede gulve kan være glatte”.       
 
HANDLEPLAN: Der sættes skilte op,      

 
 
8.  Får du tilstrækkelig instruktion i brugen  

af redskaber og maskiner?  ☺       
Bemærkninger:                                                        61%      31%     8% 
”Vi får gode forklaringer i køkkenet og i håndværk”. ”Jeg kan ikke huske hvordan ovnen i 
køkkenet bruges”.       
 
HANDLEPLAN: Køkkenvagtlæreren skal være opmærksom på, om eleverne kender ovnen og 
hjælpe med at lære dem det.      

 

9.  Giv en vurdering af pladsforholdene: ☺       
Bemærkninger:   46%      38%     8%        8% 
”Jeg har sagt blå, fordi det ikke har betydning for mig”. ”Bordene står for tæt i spisesalen”. ”Det er 
godt med undervisning et sted, hvor der er plads til at vi kan fordele os”.   
 
HANDLEPLAN: Bordene i spisesalen rykkes, så der er mere luft imellem.   

 
 

10.  Hvordan fungerer skolens IT-udstyr? ☺       
Bemærkninger:   15%       31%    46%      8%   
”Nettet kører ujævnt”. Nettet er for langsomt i perioder”    
 
HANDLEPLAN: Der arbejdes konstant på at forbedre udstyr og teknisk løsninger med net-
forbindelsen.       
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’11.  Vurdering af rengøringsstandarden: ☺       
Bemærkninger:   46%      38%     16% 
”Jeg har sagt blå, fordi det er noget jeg ikke lægger mærke til”. ”Der er indimellem lidt snavset i 
køkkenet”. ”Lærerne må gerne være lidt skrappere på fællesarealerne – der er nullermænd i 
hjørnerne”.       
 
HANDLEPLAN: Der vil næste skoleår være mere fokus på undervisning i rengøring på 
fællesarealer og i køkkenet.      

 
 

12.  Er der den nødvendige ro i stilletimen? ☺       
Bemærkninger:   62%     23%    16% 
”Jeg har sagt blå, fordi der nogle gange er lidt larm på gangene”.   
 
HANDLEPLAN: Vagten vil næste skoleår have mere fokus på ro i stilletimen. Ved særlige aftaler 
kan nogle elever gå udenfor huset til aktivitet.     

 
 

13.  Hvordan er fællesskabet på skolen: ☺       
Bemærkninger:   46%     46%      8% 
”Jeg har sagt blå, fordi der ikke er så mange at være sammen med i år”. ”Mange sidder mest på 
værelserne”. ”Man er jo altid velkommen til at komme og foreslå at lave noget med nogen”.  
 
HANDLEPLAN: Næste skoleår er der flere elever og dermed større mulighed for at finde god 
”match” med nogen.       

 
 
14.  Hvordan er samarbejdet:   

Med lærere:   ☺       
    54%      38%                    8% 

Med elever:   ☺       
Bemærkninger:   54%     38%      8% 
Det kommer an på hvilke lærere og hvilke elever vi taler om”. ”Lærerne er gode til at lave aftaler 
med os”.        
 
HANDLEPLAN: Det vil være et fokusområde næste skoleår.    
 

 

15.  Får du hjælp til konfliktløsning:  ☺       
Bemærkninger:    31%      38%     31% 
”Blå betyder at vi ikke har oplevet nogen konflikter”. ”Lærerne er gode til at støtte, når vi har brug 
for hjælp, men vi klarer det nok mest selv”.     
 
HANDLEPLAN: Det vil være et fokusområde næste skoleår.    
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16.  Andres opførsel:   ☺       
Bemærkninger:   31%      38%     31% 
”Jeg siger blå, fordi det er svært at bedømme og svært at gøre noget ved”. ”Det er svært at sige til 
nogen at man synes de gør noget dumt”. ”Lærerne er gode til at bede os om at tale ordentligt”. 
 
HANDLEPLAN: Det vil være et fokusområde næste skoleår.    
 

 

17.  Oplever du mobning på skolen:  ☺       
Bemærkninger:   69%      23%     8% 
”Jeg har ikke selv oplevet noget, men hvis nogen synes jeg har gjort noget, vil jeg gerne sige 
undskyld nu”. ”Ikke direkte mobning med smådrillerier imellem os – man skal bare huske det der 
med sten o glashus”.         
 
HANDLEPLAN: Det vil være et fokusområde næste skoleår. Og der igangsættes en ny 
mobbepolitik med handleplan.      

 
 
 
18.  Hvordan oplever du omgangstonen på skolen:   

 Med elever:   ☺       
    46%       38%     16% 

Med lærere:   ☺       
    62%      30%      8% 
Bemærkninger: 
”Jeg har sagt blå, fordi jeg ikke rigtigt lægger mærke til det”. ”Nogen kan have det svært med at 
der bliver lavet sjov”.”Lærerne er gode til at bede os om at tale ordentligt”. ”. ”Det er svært at sige 
til nogen at man synes de taler grimt”     
 
HANDLEPLAN: Samværs”regler” vil være et fokusområde næste skoleår.    
 

 
 
19.     Oplever du medbestemmelse:    
          I Undervisning?   ☺       
    46%       54% 

I / om Fælles aktiviteter?  ☺       
    54%      38%     8% 
Bemærkninger: 
”Det er fint i undervisningen, men der har ikke været så mange fælles fritidsting, som vi skulle 
være med i – det har mest været tilbud”. ”Jeg siger blå, fordi jeg ikke har så meget at sige”.  
 
HANDLEPLAN: Det iværksættes en aktivitetsplan over fællesaktiviteter, hvor nogle er 
obligatoriske og andre er frivillige.       
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20.  Får du tilstrækkelig vejledning i forhold til: 

Undervisning?   ☺       
    38%       46%     16% 

Fritid?    ☺       
    46%      46%       8% 

Fælles aktiviteter?   ☺       
    31%      54%      16% 

Orden på værelset?   ☺       
62%     16%    22% 

         Bemærkninger: 
”Jeg har skrevet blå i undervisning, fordi jeg har oplevet enkelte gange at vente for langt tid på 
hjælp f.eks. i matematik og dansk”. ”Jeg har skrevet blå, fordi det ikke betyder noget for mig”.     
”Vi får hjælp, når der er brug for det, men vi skal nok selv sige det”.   
 
HANDLEPLAN: Skolen anerkender udfordringen og det vil være et fokusområde næste skoleår. 

 
 

21.  Føler du dig generelt stresset?  nej☺      ja 
Bemærkninger:       54%       30%     8%        8% 
”Det er svært selv at mærke”. ”Vi har travlt i perioder f.eks. lige op til prøver, men ikke stress hele 
tiden”. ”Hvis man føler sig presset, kan det jo også være noget som ikke har noget med skolen at 
gøre”.        
 
HANDLEPLAN: Det vil være et fokusområde næste skoleår.    

 
 

 
22.  Får du tilstrækkelige udfordringer: 

Personligt?   ☺       
    46%      16%       38% 

Fagligt?    ☺       
    38%      31%      31% 
 
Bemærkninger: 
”Grøn fordi jeg har lært en masse om mig selv fordi lærerne har skubbet til mig”. ”Jeg er klart 
blevet mere selvstændig”. ”Jeg siger blå, fordi jeg savner rigtige skolefag engang imellem”. ”Blå, 
fordi jeg kommer til at glemme hvordan man gør, hvis jeg ikke kan holde det ved lige f.eks. 
grammatik”       
 
HANDLEPLAN: Det vil være et fokusområde næste skoleår på ugentlige møder og i forbindelse 
med opfølgning af uddannelsesplaner.     
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23.  Får du tilstrækkelige succesoplevelser: ☺       
Bemærkninger:   31%     46%     15%     8% 
”Jeg siger rød, fordi jeg aldrig oplever noget sindssygt godt – det er lige godt det hele”. ”Det 
kommer jo an på hvor godt det skal være for at være en succes”. ”Jeg har aldrig haft nogen 
dårlige oplevelser”.       
 
HANDLEPLAN: Det vil være et fokusområde næste skoleår på ugentlige møder  

 
 
24.  Er du tryg ved skolens beredskabsplan 

i forbindelse med brand?  ☺       
Bemærkninger:   46%      46%    8% 
        
 
        
 
HANDLEPLAN: Der vil være ekstra opmærksomhed på at instruere elever, som kommer til i 
løbet af skoleåret.        
 
 

 
25.  Har du fået tilstrækkelig instruktion i,  

hvilke flugtveje, der er på skolen? ☺       
Bemærkninger:                                                       38%     31%      23%      8% 
        
 
        
 
HANDLEPLAN: Der vil være ekstra opmærksomhed på at instruere elever, som kommer til i 
løbet af skoleåret.       
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