
Elevtrivselsrapport og Undervisningsmiljøvurdering 2018 
 

Sådan finder du nøgletal fra elevtrivselsrapporten 
Den lovpligtige undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø er blevet gennemført 
som en kvantitativ undersøgelse i begyndelsen af december 2018. Mens vi selv har stået 
for at undersøge det fysiske undervisningsmiljø, er det psykiske undervisningsmiljø ble-
vet undersøgt i Undervisningsministeriets elevtrivselsundersøgelse, og resultaterne 
heraf forventes at være tilgængelige i januar 2019.  
 
Ministeriets elevtrivselsundersøgelse finder du ved at klikke på dette link: 
 
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1693.aspx 
 
Vælg stx og Paderup Gymnasium → Vis grafer → Elevernes trivsel. 
 
For handlingsplan efter elevtrivselsundersøgelsen se link ”Handlingsplan” på vores 
hjemmeside: http://www.paderup-gym.dk/fakta/elevtrivsel   
 

Undervisningsmiljøvurdering 
I undersøgelsen af det fysiske undervisningsmiljø spørger vi ind til undervisningsfor-
hold såsom stole, borde mv., og hvorvidt klasselokalerne er indrettet, så de virker inspi-
rerende. Derudover spørger vi, om fællesområderne er spændende at opholde sig i, og 
til skolens vedligeholdelse og rengøring.  
 
Der skal gøres opmærksom på, at kun en tredjedel af gymnasiets elever har valgt at 
deltage i undersøgelsen. På trods af dette tegner der sig nogle ganske tydelige mønstre 
i elevernes besvarelser. 
  
Klasselokalerne 
Et flertal af eleverne (67,5%) har vurderet, at undervisningsforholdene på skolen, fx 
borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder, er gode eller meget gode, mens 
10,4% vurderer, at undervisningsforholdene er dårlige. Af elevernes kommentarer 
fremgår det, at der er et ønske om bedre stole i 1. og 2.g-hjemstavnene, og at der ge-
nerelt mangler adgang til strøm ved bordene. I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1693.aspx
http://www.paderup-gym.dk/fakta/elevtrivsel


undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende, svarer kun 26%, at de er 
helt eller delvist enige, mens 36,4% erklærer sig delvist eller helt uenige.  
 
Dette peger på, at der med fordel kunne gøres noget for at gøre lokalerne mere inspi-
rerende at opholde sig i. Af elevernes kommentarer fremgår det, at der efterspørges 
udsmykning i lokalerne såsom plakater, plancher m.m. Det skal i den forbindelse be-
mærkes, at Kunstudvalget efter aftale med dansklærergruppen har bestilt 30 indram-
mede plakater, som skal sættes op i undervisningslokalerne. Plakaterne rummer gra-
fisk design og tekster af danske digtere, hvilket kan bidrage til at skabe et mere inspire-
rende miljø i klasserne. Desuden har Kunstudvalget iværksat en fotokonkurrence 
blandt skolens elever. Vinderbillederne vil blive trykt på lækkert papir, indrammet og 
ligeledes ophængt i nogle klasselokaler. 
 
Fællesområderne  
69% af eleverne svarer, at de er enige eller meget enige i, at fællesarealerne er spæn-
dende at opholde sig i, mens 22% hverken er enige eller uenige. Af elevernes kommen-
tarer fremgår det, at akustikken i kantinen er et problem. Denne betragtning stemmer 
godt overens med vores observationer, og der er allerede forud for undervisningsmil-
jøundersøgelsen igangsat et arbejde med at kortlægge problemerne og indhente tilbud 
på forskellige løsninger. I den sammenhæng er vi blevet anbefalet at opsætte akustik-
plader på strategisk udvalgte steder i kantinen. Derudover nævnes det at det kunne 
være rart med flere områder, hvor eleverne kan arbejde uforstyrret, og områder med 
bløde møbler, hvor eleverne kan slappe af. Dette stemmer også fint overens med vores 
vurdering, og der er allerede indhentet et tilbud på et sofaarrangement til kantinen, 
ligesom der arbejdes på et lignende tiltag i biblioteksområdet. 
 

Rengøring og vedligeholdelse 
Et stort flertal af eleverne (88,6%) vurderer, at gymnasiets rengøring og vedligeholdel-
sesstandard er god eller meget god. Resten af eleverne er hverken tilfredse eller util-
fredse med standarden. Det er et interessant resultat, al den stund at der over det se-
neste år er foretaget besparelser på rengøringen. 
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