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Baggrund
Med udgangspunkt i undervisningsmiljøloven er Gunslevholm Idrætsefterskole, på lige
fod med resten af landets efterskoler, forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en
skriftlig undervisningsmiljøvurdering. Denne undersøgelse skal foretages mindst hvert
tredje år og være med til at sikre, at skolens elever oplever et godt undervisningsmiljø.
Såfremt evalueringen synliggør eventuelle udfordringer, følges den op af en handleplan
for, hvordan de løses.
Undervisningsmiljøvurderingen omfatter sundhedsmæssige-, sikkerhedsmæssige-,
psykiske- og æstetiske områder.

Respondenter
Antallet af responderende elever var 177 af skolens 196 elever. Svarene i undersøgelsen
er indsamlet i et anonymt spørgeskema. Der er i spørgeskemaundersøgelsen ikke skelnet
mellem piger og drenge eller linjefag, men med en besvarelsesrate på 90% vil en bred
repræsentation være opnået.
Spørgeskemaet er primært opbygget af JA/NEJ spørgsmål som skal besvares. I enkelte
tilfælde kunne svaret udløse et uddybende ekstraspørgsmål og/eller en mulighed for at
skrive en kort kommentar. Dette spørgeskemadesign medfører, at der ikke nødvendigvis
er 177 besvarelser eller kommentarer til alle spørgsmål.
Optælling af skriftlige svar er foretaget manuelt og behandlet kvalitativt.

Tidspunkt
Undersøgelsen blev gennemført i marts måned 2020, mens eleverne var hjemsendt i
forbindelse med Corona-nedlukning af skolerne.

Sundhed

De 7,3% der svarer, at temperaturen ikke er passende på de fleste dage svarer til 13
elever. Af disse angiver 7 elever, at det generelt set er for koldt. 2 elever synes, at der er
for varmt og 4 elever, at det er ”lidt svingende”.

Langt hovedparten af skolens elever oplever ikke, at der er træk i klasselokalerne. For
6,2% (12 elever) er det modsatte imidlertid gældende.
Uddybende spørgsmål i forhold hertil viser en tendens til, at det er i klasselokale 5 der
opleves træk (6 elever).
Alle 8 klasselokaler er imidlertid ensartede og ligger i samme undervisningsbygning.

Kun 2,3% synes at der er beskidt i klasselokalerne. Der er en femtedel af eleverne, der
ikke rigtig har taget stilling hertil, mens tæt på 80% af eleverne vurderer, at
klasselokalerne er rene.

I forhold forrige UMV fra 2017, er procentdelen af elever, der synes, at der ligger støv på
de vandrette flader i lokalerne, faldet med 8%-point. Således er det over 90% af eleverne,
der ikke vurderer, at der ligger støv.

Som det også var gældende i 2017 (sidste UMV), oplever langt den overvejende del af
eleverne, at klasselokalerne er lyse nok (97,2%).

Kun 3 ud af 176 elever er utilfreds med luftkvaliteten i klasselokalerne.

Cirka 8 ud af 10 elever vurderer, at møblerne i klasselokalerne passer til
undervisningsbehovet. Dette efterlader hele 21,5% af eleverne, der ikke synes, at
møblerne er hensigtsmæssige.

Langt de fleste af eleverne synes, at fællesarealerne i undervisningsafdelingen egner sig
til skolearbejde, men som det også er gældende for undervisningslokalerne, så er der en
mindre del af eleverne (16,4%) som har givet et negativt svar herom.

Spisesalen er indrettet, så alle 200 elever kan spise samtidig. 92,7% af eleverne synes at
den er indrettet hensigtsmæssigt, mens 7,3% synes, at den er uhensigtsmæssigt
indrettet. Der har ikke været mulighed for at supplere med en kommentar om, hvad der
eventuelt ville kunne være bedre.

Sikkerhed

Der er i skoleåret afholdt en varslet- og en ikke-varslet brandøvelse. Den varslede
brandøvelse er placeret den første morgen i introugen, mens den ikke-varslede blev
afviklet onsdagen efter introugen i forbindelse med lærermødet.
98,3% af eleverne kan huske, at der er afholdt brandøvelse, mens 1,7% (svarende til 3
elever) ikke erindrer dette.

Reglerne i springcenteret kendes af 174 ud af 177 elever. Disse gennemgås allerede i
introugen og repeteres undervejs i skoleåret. Ydermere hænger de i springcenteret.

4 elever synes ikke, at reglerne i springcenteret er lette at forstå. Det synes de 170 øvrige
elever, der har svaret på spørgsmålet imidlertid.
Kendskabet til- og forståelsen for reglerne i springcenteret er overordnet set
tilfredsstillende. Resultaterne afspejler tillige resultaterne fra sidste UMV fra 2017.

Eleverne mener, at reglerne for brug af faciliteterne på Gunslevholm er let forståelige
(96%). Kun 4% giver et negativt svar til dette spørgsmål.

Cirka 5% af eleverne vurderer, at der er sket ulykker som kunne være undgået ved en
aktiv indsats, for at forhindre dette.

Psykisk miljø

Over en fjerdedel af eleverne tilkendegiver, at de oplever en følelse af stress hver uge. I
spørgeskemaundersøgelsen er der ikke skelnet mellem travlhed og stress, hvorfor
resultatet ikke kan kvalificeres yderligere.

Af de 47 elever der føler sig stressede hver uge føler 2/3, at de får hjælp hvis de
henvender sig til en voksen. 16 elever føler ikke, at de bliver hjulpet i denne
sammenhæng.

Cirka halvdelen af eleverne har haft problemer, som de havde brug for voksenhjælp til at
løse.

Til hvert af de fire ovenstående spørgsmål har det været muligt at skrive en kort forklaring
om, hvilken hjælp der er oplevet eller hvilken hjælp der var ønsket. Langt de fleste svar
falder inden for den samme kategori – at eleverne på skolen føler sig mødt, at blive lyttet
til og forstået og at der oftest kan findes en positiv løsning.
I enkelte suppleres med, at de havde ønsket sig større diskretion i forlængelse af
samtalen. Nogle elever tilkendegiver, at de selv skulle have været bedre til at søge hjælp.

Æstetisk miljø

173 ud af 177 elever synes at skolen fremstår rart og imødekommende.

102 elever har været inde og supplere deres tilkendegivelse af, at de synes, at der er
steder, der skal renoveres, med en kommentar omkring, hvor de tænker på:
• Ældre værelser: 43%
• Toiletter:
17%
• Baderum:
8%

