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Indledning

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der 
arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børne-
miljø i alle dagtilbud. 

DCUM har fokus på den generelle, nationale status for undervisningsmiljø og børnemiljø 
og fungerer som bindeled imellem forskning og praksis. Centeret producerer, bearbejder og 
formidler forskning og undersøgelsesresultater, så relevant viden fører til handling og 
udvikling, der styrker børn s, elevers og studerendes trivsel og læring. 

DCUM arbejder både med de psykiske, fysiske og æstetiske aspekter af såvel børnemiljø som 
undervisningsmiljø, og tilstræber at inddrage relevante brugere i alle projekter. Centeret 
vægter børnenes, elevernes og de studerendes perspektiver højt, og vil derfor løbende være 
i tæt dialog med elev- og studenterorganisationer. 

DCUM har siden oprettelsen i 2002 haft fokus på grundskoleområdet og siden 2006 har 
børnemiljø i dagtilbud ligeledes været en del af centerets genstandsfelt. DCUM har gen-
nem årene opbygget omfattende viden og kendskab til de to områder og deres indbyrdes 
berøringsflader. DCUM vil i årene fremover fastholde arbejdet med grundskoler og dagtilbud 
og drage nytte af erfaringerne herfra til en styrkelse af indsatsen på henholdsvis ungdom-
suddannelser og videregående uddannelser. Derfor vil der fra 2016 og årene frem være et 
særlig fokus på erhvervsskoler.

Mission

DCUM skal medvirke til at understøtte og udvikle et godt undervisningsmiljø på alle uddan-
nelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud.

Vision

DCUM vil være den mest kendte og bedst kvalificerede aktør på både undervisningsmijø-om-
rådet og børnemiljøområdet. 

Strategi

DCUM har tre strategiske mål

1 Høj synlighed
2 Handlingsorienteret viden
3 Styrkende samarbejder
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1    Høj synlighed

2    Handlingsorienteret viden

3    Styrkende samarbejder

DCUM øger sin synlighed, så centeret i endnu højere grad bliver kendt og brugt af dagtilbud, 
skoler, uddannelsessteder, institutionsbestyrelser, kommuner og andre relevante parter.

DCUM vil

• advokere for et godt undervisningsmiljø, og et godt børnemiljø  gennem relevante
kanaler.

• arbejde kommunikationsstrategisk i formidling af centerets produkter, projekter og
resultater mv.

• styrke sin synlighed som nationalt videnscenter ved at tage initiativer og bringe aktu-
elle emner på banen, men også ved at deltage aktivt i genstandsfeltets debatter.

• formidle gode eksempler samt påpege udfordringer indenfor undervisningsmiljøer og
børnemiljøer.

DCUM producerer, bearbejder og formidler praksisnær, handlingsanvisende og forsknings-
baseret viden. DCUM skal formidle ny forsknings- og evidensbaseret viden om, hvad der 
virker, når det handler om at skabe gode undervisningsmiljøer og børnemiljøer. Mest mulig 
af denne viden skal gøres aktiv og anvendelsesklar til kommuner, dagtilbud, skoler og øvrige 
uddannelsessteder. I alle projekter inddrages relevante brugere til sikring af kvalitet, aktual-
itet og relevans i forhold til målgruppen.

DCUM vil

• målrette centerets aktiviteter til relevante målgrupper, f.eks. elevråd, ledelsesniveau,
forældre, forvaltningsniveau og praktikere.

• skabe overblik over  forskningsbaseret viden og lovstof samt gøre det tilgængeligt og
overskueligt for relevante målgrupper.

• indsamle, systematisere og videreformidle gode eksempler fra praksis.

• udvikle konkrete, handlingsanvisende værktøjer og metoder til arbejdet med børne- og
undervisningsmiljø.

• løbende evaluere og opdatere centerets materialer, værktøjer og andre produkter i
forhold til ny viden.

DCUM styrker sin position gennem udbygning af strategiske samarbejder. Ved hjælp af for-
skellige former for netværkspartnerskaber med alle centerets målgrupper vil DCUM øge 
vidensmængden, udbredelsen og samfundseffekten. Strategiske samarbejder med enkeltin-
stitutioner, kommuner og forskningsinstitutioner er væsentlige i denne sammenhæng.

DCUM vil

• danne strategiske netværkspartnerskaber med f.eks. elevorganisationer, enkeltinstitu-
tioner, kommuner, forskningsinstitutioner, ministerier, NGO’er mv.

• indgå i relevante udviklingsprojekter, samarbejder, kampagner mv.

• søge supplerende ekstern finansiering, for i højere grad at kunne imødekomme mål-
gruppernes differentierede behov.
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Bestyrelsen

I arbejdet med de tre strategiske mål har DCUMs bestyrelsesmedlemmer en vigtig funktion 
som repræsentanter og ambassadører for centeret.

Bestyrelsen vil

• bidrage til at øge DCUMs synlighed ved at gøre opmærksom på centeret og dets tilbud
i relevante fora.

• bringe deres målgruppekendskab i spil og komme med indspark til indsatsområder i
relation til såvel undervisningsmiljø som børnemiljø.

• fungere netværksskabende for DCUM og være med til at synliggøre centeret over for
potentielle, strategiske samarbejdspartnere.

Evaluering og revidering

Opfyldelse og vægtning af de tre strategiske mål for centerets virke skal for at give et fyld-
estgørende og dækkende billede, ses over en årrække. 

Strategien DCUM på vej mod 2020 er udarbejdet i efteråret 2014. Strategien skal gennemgås 
og eventuelt revideres af bestyrelsen ved starten af hver 2-årige bestyrelsesperiode. 

Strategien er revideret i november 2016 og revideres næste gang ved årsskiftet 2017/-18.

Vedtaget på bestyrelsens ordinære møde den


