Undervisningsmiljøundersøgelse 2015
Skolens elever har udfyldt et spørgeskema angående skolens undervisningsmiljø. De har besvaret
spørgsmål angående skolens fysiske og psykiske rammer.
Generelt er eleverne tilfredse med skolens fysiske rammer.
Eleverne er tilfredse med lys, pladsforhold og rengøringsstandarden på værkstederne. Støjgener opleves
på træværkstedet, men er ikke et stort problem. Eleverne bliver altid oplært i brugen af høreværn, når
maskinerne er i brug.
Der ses blandt skolens elever stor tilfredshed med skolens kantine.
Der er flere elever der er utilfredse med toiletternes hygiejniske tilstand. Der bliver gjort rent hver dag,
så det handler om hvordan toiletterne bliver brugt!
Langt de fleste elever er tilfredse med pausefaciliteterne. Der er også kommet bordfodboldborde i
hallen, som er i flittig brug. På mekanikværkstedet er der 4 der er utilfredse med rygepolitikken, men det
fremgår ikke i hvilken retning de ønsker den ændret. I øvrigt er der tilfredshed med skolens ryge- og
alkoholpolitik.
Kendskabet til skolens brand- og sikkerhedsmateriel er lavt da undersøgelsen blev lavet, hvilket
sandsynligvis skyldes at flere elever er startet efter at der sidst blev oplyst og brand og sikkerhed.
Efterfølgende har der været opfølgning på skolens brand- og sikkerhedsprocedurer.
Eleverne har det generelt godt med sig selv, hinanden og hverdagen på deres hold og giver skolens
psykiske arbejdsmiljø gode karakterer. Angående mobning er der et uklart billede, da flere svarer
bekræftende til at de er blevet mobbet og på at de mobber andre. Det er noget vi er meget
opmærksomme på, men vi kender ikke billedet fra samtaler med eleverne.
Elevernes oplevelse af egen sygdom og kommen for sent hænger ikke helt sammen med skolens
statistikker, som viser, at en del af eleverne har store problemer med at møde til tiden og i det hele taget
møde stabilt.
Elevernes kontakt med skolens lærere opleves generelt positiv. Men der er flere elever der giver udtryk
for manglende støtte i dagligdagen.

