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Tanker, tiltag og konklusioner omkring Trivsels og UVM-

undersøgelser på Ørding Friskole foråret 2015 

I foråret 2015 blev der på skolen uddelt både en elevtrivselsundersøgelse samt vi 

bad eleverne om at udfylde en Undervisnings og miljøvurdering af klasseværelser 

samt fællesarealer. 

Begge undersøgelser blev godt modtaget og ca. 98% blev afleveret.  

Den generelle trivsel hos eleverne på Ørding Friskole ligger meget godt. Der er stor 

tilfredshed med kammeraterne, ingen mobning samt et godt forhold til de voksne.  

Trivslen hos det enkelte barn, trivslen i en klasse og på hele skolen ligger os meget 

på sinde og i det, at vi er et godt fællesskab med trygge rammer, ser vi hurtigt, hvis 

et barn har brug for fx ekstra omsorg eller lidt ekstra hjælp og støtte for at få bedret 

forholdet til fx en kammerat. På vores ugentlige lærermøde har vi altid punktet 

”børn”, sådan at vi hurtig som et samlet team får samlet op og iværksat, hvis 

nødvendigt. 

Skolen afholder to årlige skole/hjemsamtaler med hvert barn. Her drøftes ligeledes 

barnets trivsel. Vi har i løbet af året mulighed for, både som forældre og lærere, at 

holde et ekstra møde, hvis der opstår et behov for dette.  

I forhold til de børn, vi på skolen inkluderer, og som modtager ekstra støtte, 

afholdes mindst én gang årligt og ofte mere, særlige møder med fx indbudte fra det 

lokale PPR; pædagogisk, psykologisk rådgivning i Nykøbing.  

Ligeledes ”står døren altid åbent” ind til lærerværelset. Vi forventer og går ud fra et 

godt forældresamarbejde, således, at vi i et samarbejde mellem forældre og skole 

kan støtte børnene bedst muligt i det hele menneskes udvikling og give trygge 

ramme for den bedst mulige læring og undervisning.  

Tiltag: Vi bemærkede dog især hos nogle af de yngre elever, at de ikke følte, de 

havde nok kammerater i de andre klasser. 

Derfor vil vi forsøge at styrke hele skolens fællesskabs følelse og have fokus på 

dette. 
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Vi arrangerede blandt andet en ”Tur til Fur”-lidt spontant.  

Her var hele skolen afsted en hel dag. Først skulle der ses teater på Fur Friskole, 

senere museums- og virksomhedsbesøg.  

En god dag for alle voksne og børn på Ørding Friskole   

Legepatruljen: Ligeledes blev der startet en legepatrulje op på skolen. Legepatruljen 

har til formål at styrke legen og fællesskabet blandt børnene i nogle af skolens 

frikvarterer. Det er elever fra de ældste klasser, der får buddet om at lege med de 

mindre elever, samt have øget fokus på børn, der har lidt sværere ved naturligt at 

finde med i en leg. Legepatruljen er et samarbejde lærere og eleverne imellem.  

Vores konklusion på trivselsundersøgelsen bliver dog i det store hele, at trivslen hos 

det enkelte barn ligger godt!!! 

 

Kommentarer og tiltag i forhold til elevernes udfyldning af 

Undervisnings og miljøvurderingen i foråret 2015. 

 

Skolens toiletter: Flere elever påpegede her at lyset på flere af skolens toiletter var 

lidt ubehageligt at ”komme ind på”. 

Følgende tiltag er lavet: Vi har skiftet fra spare pærer til LED-belysning, som er lidt 

kraftigere. Vi har fået opsat censorlys i toilettet i SFO samt i aulaen. Her var begge 

lyskontakter uden for rummet førhen.  

 

Skolens klatrestativ: En enkelt elev skrev under bemærkninger, at skolens 

klatrestativ er råddent i rampen, der går op til. Skolens pedel og bestyrelsens 

bygningsudvalg vil gennemgå klatrestativet en ekstra gang.  
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Orden på skolen: Flere elever påpegede at der af og til var megen rod på skolen. Her 

skal vi løbende stramme op med pædagogiske snakke og formaninger på fx vores 

morgensamling og i klasserne i forhold til duksearbejdet.  

Vi voksne ved, at om fredagen skal der ydes en særlig indsats i forhold til 

weekendrengøring for forældrene. Forældrenes tid skal bruges på rengøring og helst 

ikke så megen oprydning-det skal være nemt at gå til!!!!! 

 

Skolens kælder/ sløjd blev ligeledes omtalt et par gange. Kan dette område 

optimeres og blive mere inspirerende for børnene at opholde sig i???? 

Det skal være en kombination af, at her må der faktisk godt makkes, læres og 

arbejdes samt selvfølgelig at der er muligheder for dette via et ordentligt og 

inspirerende rum. 

Kælderen bliver samtidigt med undervisningen også brugt som opbevaringslokale 

for blandt andet idrætsforeningens grej.  

Vi har overvejet en mulighed for flere høje hylder….Ligeledes har vi forsamlingshus 

stole og borde til at stå. Disse bruger vi jo også selv jævnligt, så undværes kan de 

ikke, men vi vil få ryddet lidt op i de gamle stole, der faktisk ikke bruges mere pga. 

dårlig stand.  

Vi har overvejet at afskærme sløjdlokalet med en skydedør ud til børnehavens 

legeplads-men er dog opmærksom på, at herved mister vi lidt/meget af rummets 

åbenhed, dagslys bliver endnu mere indskrænket……Så her vurderes.  

Men vi kunne godt tænke os, at få malet lidt derned i sløjd og billedkunst samt 

løbende derefter få opsat elevkunst på væggene som inspiration!!!!! 

Vores konklusion, efter at have læst elevernes UVM-vurderinger, er dog, at eleverne 

overvejende er meget tilfredse og stolte af vores skole, selvom der hist og her 

trænges til lidt maling og oprydning!!!!!!! 
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