
Undervisningsmiljøvurdering  

Vi har valgt at benytte undervisningsministeriets onlineevalueringsværktøj ”Nationaltrivsel.dk” til 
evaluering af undervisningsmiljøet på Krebs’ Skole. 

388 ud af skolens 397elever har besvaret undersøgelsens spørgeskemaer svarende til  at 97,7 % af 
skolens elever deltog undersøgelsen.  

Undersøgelsen er opdelt efter kategorierne; 0. til 3. klasse og 4. til 9.  klasse. Hver kategori har fået 
spørgsmål der passer til deres klassetrin, så kommunikationen er tilpasset elevernes 
forståelsesramme. 

Skolen har hermed fået et specifikt indblik i hvordan eleverne i hver enkelt klasse opfatter deres 
miljø og trivsel, samt et overblik over hvordan undervisningsmiljøet generelt opfattes blandt alle 
elever på skolen. 

Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever i 4.-9. klasse og 20 spørgsmål for elever i 0.-3. 

klasse.   

Skolen har tilvalgt et ekstra spørgeskemamodul med supplerende spørgsmål om de fysiske og 

æstetiske omgivelser. Resultaterne fra disse spørgsmål afrapporteres også i denne rapport.  

 

Spørgsmålene  

Der er udarbejdet fire  statistisk valide indikatorer for trivslen blandt elever i 4.-9. klasse. Hver 

indikator er dannet på baggrund af statistiske analyser og er udtryk for grupperinger af spørgsmål, 

som grundlæggende måler den samme underliggende holdning hos eleverne. Indikatorerne giver 

et godt udgangspunkt for at identificere hvilke områder af trivsel, som der især kan være behov 

for at arbejde videre med.  

Spørgsmålene for 0.-3. klassetrin er ligeledes grupperet i temaer om trivsel. Temaerne tager 

udgangspunkt i de fire indikatorer, der er udviklet til spørgeskemaet for 4.-9. klassetrin. Da 

elevernes svar fra 0. til 3. klasse alt i alt ikke er valide nok til at der kan beregnes sikre indikatorer, 

og da svarfordelingen i denne elevgruppe viser samme tendens som gruppen fra 4. til 9. klasse har 

vi valgt ikke at vise svarfordelingen her på siden. 

 

Social trivsel: ’Social trivsel’ består af 8 spørgsmål for 0.-3. klassetrin og 10 spørgsmål for 4. -9- 

klassetrin. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen 

og fællesskabet, samt tryghed og mobning. 



Faglig trivsel: ´Faglig trivsel’ består af 2 spørgsmål for 0.-3 klassetrin og. 8 spørgsmål for 4. -9- 

klassetrin. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af egen koncentrationsevne og 

problemløsningsevne. 

 

Støtte og inspiration: ’Støtte og inspiration i undervisningen’ består af 5 spørgsmål for 0.-3 og. 7 

spørgsmål for 4. -9- klassetrin. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af motivation og 

medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte. 

 

Ro og orden: ’Ro og orden’ indeholder et enkelt spørgsmål, for 0.-3 og. 4 spørgsmål for 4. -9- 

klassetrin som omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen. 

16 af spørgeskemaets 20 spørgsmål for 0.-3. klassetrin indgår i de fire temaer. De resterende 4 

spørgsmål fra trivselsmålingen er ikke grupperet i temaer.  

29 af spørgeskemaets 40 spørgsmål for 4. -9- klassetrin indgår i de fire indikatorer. De resterende 

11 spørgsmål fra trivselsmålingen kan ikke grupperes i indikatorer. 

 

En indikator beregnes på følgende måde: For hver elev beregnes et gennemsnit af svarene på 

spørgsmålene i indikatoren. Gennemsnittet går fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige 

trivsel, og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Herefter er alle elevers gennemsnit 

kategoriseret i fire intervaller: 1,0-2,0 (ringest mulig trivsel); 2,1-3,0; 3,1-4,0; 4,1-5,0 (bedst mulig 

trivsel).  

En elevs besvarelse indgår kun i indikatoren, hvis eleven har svaret på mindst halvdelen af 

spørgsmålene i indikatoren. 

 

Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser: Skolen har valgt at supplere 

trivselsmålingens 40 spørgsmål med 9 ekstra spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser. 

Spørgsmålene er udviklet og anbefalet af Dansk Center for Undervisningsmiljø og omhandler 

elevernes oplevelse af rengøring, møbler, indretning og udsmykning af skolen og skolens lokaler, 

samt indeklima. Sammen med de 40 spørgsmål fra trivselsmålingen udgør de 9 supplerende 

spørgsmål en fuld kortlægning af undervisningsmiljøet til brug i den lovpligtige 

Undervisningsmiljøvurdering (UMV). Der er ikke udviklet en statistisk valideret indikator om 

’Fysiske og æstetiske omgivelser’. 



Overordnede resultater: Figuren 'Overordnede resultater fra trivselsmålingen' viser fordelingen af 

elevernes trivsel på hver af de fire indikatorer for trivsel. Figuren viser endvidere skolens 

gennemsnit ’Gns.’. Dette beregnes som et simpelt gennemsnit af elevernes gennemsnit. 

Af hensyn til den enkelte elevs anonymitet vises der ikke svarfordelinger og gennemsnit for 

grupper af elever med under tre besvarelser. 

Af eleverne har: 

8 % en trivsel mellem 1,0 og 2,0 meget lys blå 

36 % en trivsel mellem 2,1 og 3,0 lys blå 

48 % en trivsel mellem 3,1 og 4,0 blå 

8 % en trivsel mellem 4,1 og 5,0 mørk blå 

Dette giver samlet 100 % 

 

 

Overordnede resultater fra trivselsmålingen 

Kapitlet her giver dig et overblik over skolens trivselssituation fordelt på de fire indikatorer: 'Social 

trivsel', ’Faglig trivsel’, 'Støtte og inspiration' samt 'Ro og orden'. 

Kapitlet viser, hvordan eleverne på skolen oplever deres trivsel samlet set, opdelt på køn og opdelt 

på klassetrin. Sidst finder du en tabel, der giver et samlet overblik over de enkelte klassers 

gennemsnit på de fire indikatorer. Figurerne giver et godt udgangspunkt for at identificere grupper 

af elever, hvor der kan være et særligt behov for at arbejde med at øge trivslen.  

I nedenstående figur vises elevernes trivsel samlet set for hver af de fire indikatorer. 

 



Overordnede resultater opdelt på køn 

Herunder vises resultater for de fire indikatorer i trivselsmålingen opdelt på drenge og piger. 
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Overordnede resultater opdelt på klassetrin 

I dette afsnit vises indikatorerne opdelt på klassetrin. 
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Handleplan 

I forbindelse med Undervisningsmiljøundersøgelsen har skolen modtaget en række kommentarer 

vedrørende det faglige læringsmiljø. 

Spørgsmålene omfatter: motivation, timerne og undervisningen, faglig læring samt faglig 
evaluering og vejledning. 

Flere kommentarer vedrører de tekniske installationer – herunder it-udstyr og adgang til netværk. 
Skolen arbejder strategisk på at optimere it-faciliteterne herunder med løbende evaluering af 
installationer.  

Andre kommentarer går på skolens på vægtningen af boglige fag og elevinddragelse i 
undervisningen. 

Krebs’ Skole underviser fra 25 ugentlige lektioner i børnehaveklasserne til 33 lektioner i skolens 
afgangsklasser. Tidsrummet for undervisningen er fra kl. 7.50 til 14.30. På 7. og 8. klassetrin kan 
undervisningen i tilvalgsfag strække sig til kl. 15.15.  Krebs’ Skole har tilbyder ikke lektiecafe. 

Krebs’ Skole arbejder med et bogligt sigte. Sideløbende med de boglige fag tilbydes de kreative fag 
- især i indskolingen og på mellemtrinet. I den udstrækning skolens elever ønsker at engagere sig 
yderlige i de kreative fag tilskyndes aktiviteter efter skoletid udenfor skolens regi. Der tilbydes fra 
2019-20 fire tilvalgsfag i praksisfaglige fag på 7. klassetrin 

Krebs’ Skole har interesse i både diversitet og bredde i undervisningens tilrettelæggelse og 
afvikling. Den enkelte lærer arbejder med metodefrihed og vægter således selv graden af 
elevinddragelse indenfor skolens arbejdsrammer. Elevinddragelse i undervisningen varetages 
derfor forskelligt fra fag til fag og fra lærer til lærer. 

Med udgangspunkt i Undervisningsmiljøvurderingens punkt Støtte og inspiration vil skolens lærere 
- i lærerrådsregi og i fagudvalgene - behandle og drøfte elevernes tilkendegivelser, ligesom der er 



planlagt oplæg for skolens lærere fra ekstern foredragsholder i forbindelse med skoleårets 
indledende pædagogiske dage.  

Målsætningen er, at gennem en indkredsning af baggrundene for de stærkt varierende 
tilkendegivelser fra klassetrin til klassetrin - ikke mindst under punktet Elevinddragelse, at 
synliggøre skolens bestræbelser på at yde støtte og faglig inspiration til skolens elever. 

Generelt viser undersøgelsen at der er høj grad af trivsel blandt eleverne.  I forbindelse med 
indførelse af en ugentlig skemalagt lektion til Klassens tid for skoleåret 2019-20 defineres et 
indsatsområde, hvor en koordineret og systematisk tilgang til arbejdet med klassens trivsel 
muliggøres. 

En overordnet planlægning af de mange forskellige indsatsområder på alle klassetrin udarbejdes i 
form af et årshjul. Arbejdet omfatter mange forskelligartede tiltag: introduktion til førstehjælp, 
færdselslære, uddannelsesvejledning, trivselsforløb med deltagelse af skolens AKT-lærere, 
arbejde, digital adfærd m.m. 
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