
 

 
 

 
 

 

Undervisningsmiljøvurdering for eleverne på Antvorskov Skole 
 

 
Kortlægningen af undervisningsmiljøet: 

Elevrådet har brugt Undervisningsministeriets Trivselsværktøj, som elevrådet har fået resultaterne 
af. Slagelse kommunen har desuden tilføjet 9 supplerende spørgsmål om elevernes fysiske og 

æstetiske omgivelser. Alle skolens elever har haft muligheden for at svare på trivselsundersøgelsen. 
Svarprocenten ligger på 95%. 
 

Beskrivelse og vurdering af resultaterne af kortlægningen 
Elevrådet har gennemgået og drøftet resultaterne i små grupper for at tolke og finde fælles 

formuleringer. Elevrådet har brugt 3 møder på analysen, 
 

Det overordnede resultat 
Elevrådet kan konstatere følgende positive og negative sider ved elevernes undervisningsmiljø  ud 
fra de afgivne svar. 

 

I ovenstående figur vises elevernes trivsel samlet set for hver af de fire indikatorer. 
Ele 
11% 34% 49% 6% 

Eleverne oplever samlet set, at målt på følgende indikatorer, så er deres Sociale trivsel, Faglige 
trivsel, og Ro og orden rigtig fine og lægger over landsgennemsnittet, men skolen skal arbejde 

mere med indikatorer på Støtte og inspiration, som ligger lidt under landsgennemsnittet. 
 

 
 
Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet 

Skolens leder har bedt samtlige klasseteam om at gennemgå resultaterne for de enkelte klasser. 
Klasseteamet har udarbejdet en analyse samt en handleplan for den enkelte klasses resultater af 

trivselsundersøgelsen. 
De enkelte klassers handleplan er sendt til de respektive afdelingsleder for henholdsvis, indskoling, 

mellemtrin og overbygningen. Afdelingslederne vil løbende tage fat i progressionen med  
 
Nedenfor har elevrådet i samarbejde med skolens leder prioriteret nødvendige indsatser 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

Succes eller 

udfordring, 

som arbejdes 

med, herunder 

målgruppen 

Indsats Ønsket mål for 

indsatsen 

Ansvarlig Tidsplan 

(Start/slut og 

evt. deadlines) 

Uro i klasserne er 

et fokuspunkt fra 

0.-9. klasse, men 

er størst i 

Indskolingen 

Skolens 

indsatsområde 

med 

Nestuddannelse 

herunder brug af 

stemmeskala skal 

anvendes i 

indskoling og 

mellemtrin 

En øget 

opmærksomhed 

på at få dæmpet 

uroen i 

klasserne. 

Det er skolens 

medarbejdere og 

ledelse der er 

ansvarlige. 

Alle klasseteam 

har udarbejdet 

handleplan for de 

enkelte klasser, 

som 

afdelingslederne 

følger op i løbet 

af skoleåret. 

Lugt og luft i 

indskolingen er 

en udfordring 

Løsningen her er 

at lufte ud i 

klasserne.  

Et bedre 

arbejdslokale 

med bedre luft og 

lugt.  

Læreren er 

ansvarlig for at få 

luftet ud.  

Omgående. 

I Indskolingen 

mener 44% af 

eleverne, at der 

er en mangel på 

toiletter 

 Lovkravene er 

overholdt i 

forhold til antal af 

toiletter. Alle 

skolens toiletter 

renoveres jf. 

beslutning i 

Børne- 

Ungeudvalget. 

Skolens leder Primo 2022 

 

 
 
Elevrådet/Søren Ranthe 


