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konkurrencen med den offentlige skole. 
det har og får ikke kun betydning for 
den enkelte elevs succes i skolen, men 
vil også nemt danne norm for fælles-
skaber. det har betydning for inklusion 
og eksklusion både videre i uddannel-
sessystemet og i dagpleje og børneha-
ve, hvor forældrene og pædagogerne er 
bærere af skolekulturens normer i flere 
generationer frem. 

differentieringen mellem forskellige 
elevgrupper øges også. Flere og flere 
modtager specialundervisning i løbet 
af deres skoletid (for tiden omkring 
20 % af eleverne i grundskolen) og nu 
taler eksperter og politikere om, at også 
dygtige børn har krav på særlig under-
visning. Krav, der peger i retning af, at 
dygtige og mindre dygtige elever under-
vises hver for sig. særlige problemer 
kræver særlige tiltag, men omfanget 
kan blive så stort, at rammerne spræn-

detegnet ved, at børn fra forskellige kul-
turelle og sociale miljøer gik i samme 
klasse. i dag går forskellige elevgrupper 
i stigende grad på forskellige skoler. et 
resultat af både opsplitning i forskellige 
typer boligområder, frit skolevalg, og fri-
skoler og privatskoler, der vinder frem i 

n For at skabe gode børnemiljøer i dag-
tilbuddene og gode undervisningsmil-
jøer på skoler og uddannelsessteder er 
det nødvendigt at tage hensyn og give 
plads til både individet og fællesskabet. 
individet påvirker og er afhængig af 
fællesskabet og omvendt. man kan dis-
kutere længe, om vi i den sidste halvdel 
af det 20. århundrede fik tillagt fælles-
skabet større betydning, end det kunne 
bære alene? Og om vi nu er i gang med 
at tillægge individet større betydning, 
end dét kan bære alene? men dét vores 
opmærksomhed måske mest burde 
rette sig mod, er det gunstige møde 
mellem fællesskabet og individet - der 
hvor mennesker udvikler sig, udfordres 
og lærer. 

skolen er på mange måder et spejl af 
samfundet - og i skolen lægger vi også 
kimen til, hvordan samfundet udvikler 
sig. skolen var tidligere i høj grad ken-

FællessKABeT 
Og individeT
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ges. vil vi fortsat kunne tale om den 
udelte skole, som vi i en menneskealder 
har brystet os af? mister vi helt effekten 
af den gode klassekammerat, hvis de 
stærke og de svage ikke mødes i den 
skole, der er blevet betegnet som det 
sidste tilbageværende folkelige fælles-
skab? en utilsigtet sideeffekt kan måske 
også være, at den svage elev ikke mø-
der tilpas ambitiøse forventninger fra 
lærere og pædagoger. 

det enkelte individ har naturligvis et 
ansvar for egen læring og uddannelse. 
men hvor tidligt kan det tillægges stor 
vægt? Og er der ikke en risiko, hvis 
det kommer til at stå for meget alene? 
en ny undersøgelse fra sverige doku-
menterer, at klasseundervisning og 
gruppearbejde dér er på tilbagetog til 
fordel for det individuelle arbejde. vi 
sporer de samme tendenser i danmark 
i de ældste klasser. Får eleverne så 

den støtte fra lærere og pædagoger, 
som de har behov for? eller bliver de 
i så høj grad overladt til sig selv og 
sit eget ansvar, at forældrenes støtte 
bliver afgørende? den udvikling vil i 
givet fald entydigt pege i retning af, at 
børn af forældre med en stærk uddan-
nelsesbaggrund får langt de bedste 
odds, mens børn fra ikke-boglige hjem 
i endnu højere grad risikerer at blive 
sorteper. ikke bare i skolen, men i hele 
livet. et skræmmende perspektiv, som 
også kan blive et hårdt modspil til den 
glædelige store politiske enighed, der 
er om at sørge for, at en større andel af 
en ungdomsårgang får en uddannelse 
efter grundskolen.

de sociale statistikker viser med grum 
tydelighed, hvad der er overrepræsen-
teret hos de, der får mindst uddan-
nelse: arbejdsløshed, sygdom, misbrug, 
kriminalitet, tvangsfjernelser og andre 

hårde tilskikkelser. en solid indsats for 
at begrænse disse problemer både for 
den enkelte og for samfundet hænger 
uløseligt sammen med, at flere får en 
uddannelse efter grundskolen. Og det 
forudsætter, at de mange, vi taber i 
dag, får stadigt flere gode oplevelser i 
uddannelsessystemet – i stedet for det 
modsatte. 

det burde vi give topprioritet i vores 
tænkning om det børnemiljø og det 
undervisningsmiljø, vi skaber.

grib bolden og påvirk debatten, dér 
hvor du kan.            

Jes Lunde, bestyrelsesformand
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n vi er som mennesker forbundet med 
hinanden via netværk. det har vi grund-
læggende altid været, men i vor tid er 
afhængigheden og nytten af netværk 
blevet åbenbar og nødvendig for os alle, 
i det mindste i arbejdslivet, i et ikke 
tidligere set omfang.

netværk er i 2009 blevet pointeret som et 
væsentligt element i beskrivelsen af, hvor-
dan dCum som videnscenter gerne vil 
agere, indsamle og bruge viden - og blive 
brugt. Centret ønsker at være den bedst 
kendte og kvalificerede aktør på både 
undervisningsmiljøområdet og børnemil-
jøområdet. det betyder, at ambitionen 
er, at alle der - såvel professionelt som 
blot af almindelig interesse – beskæftiger 
sig med hvordan voksne, unge og børn 
opnår et sikkerheds og sundhedsmæssigt 
fuldt forsvarligt miljø på uddannelses-
steder, i skoler og i børnehaver mv., skal 
kunne finde viden om og hjælp til det 
hos dCum. Centret har særligt fokus på 
elevers, studerendes og børns oplevelser 
af sundhed, trivsel, udvikling og læring 
i børnehaver, dagplejer, skoler og øvrige 
uddannelsesinstitutioner.

netværk kan være meget givende, men 
også tidskrævende at være med i eller 

drive. derfor har dCum følgende krite-
rier for netværk:

netværk skal være nyttige i for-• 
bindelse med løsning af centrets 
kerneopgaver - direkte eller indirekte 
(fx gennem kompetenceudvikling af 
medarbejderne)  
netværk skal styrke samarbejdsrela-• 
tioner med centrale og/eller eksterne 
parter, der er kvalificerede aktører 
på mindst et af dCum’s områder: 
børnemiljø og undervisningsmiljø  
netværk skal styrke centrets identi-• 
tet, legitimitet og gennemslagskraft   
netværk skal være fagligt velfunde-• 
rede og seriøse. 

dCum er et landsdækkende center, der 
med relativt få ressourcer skal betjene en 
stor og meget differentieret målgruppe i 
forhold til ofte komplekse emneområder. 

netværk er et strategisk værktøj, der 
rummer potentiale for kvalificering 
af viden om og udvikling af dCum’s 
genstandsfelter. At indgå i netværk, der 
har en faglig dimension, giver centret 
adgang til ny viden, nye ideer og nye 
ressourcer. desuden styrker netværks-
deltagelse de enkelte medarbejderes 
faglige og sociale kompetencer, hvilket 
virker direkte kvalificerende på vores 
opgaveløsning. i 2009 har dCum 

blandt andet haft fokus på kerneområ-
derne – undervisningsmiljøvurdering og 
børnemiljøvurdering – og i forbindelse 
med udvikling af værktøjer hertil har 
centret brugt sine netværk og den viden 
om praksis, som de ligger inde med.

dCum bruger netværk som et led i 
vores arbejde for at udbrede kend-
skabet til centret, vores lovområder, 
projekter og produkter. samtidig kan 
netværk være den direkte vej til etable-
ring af nye og konstruktive samarbejder 
omkring konkrete initiativer af relevans 
for dCum’s målgrupper. de regionale 
kommunenetværk som dCum har 
oprettet i 2009 er et eksempel på dette. 
et andet eksempel er det nationale 
samarbejde for social Trivsel og mod 
mobning, som vi 2009 fejrede femåret 
for. et vigtigt netværk hvor aktører fra 
forskellige fronter til stadighed arbejder 
for en mobbefri skolehverdag. 

netværk er i dCum’s regi mange ting. 
de kan i nogle tilfælde være direkte 
benævnt netværk som fx vores regio-
nale kommunenetværk og netværk for 
skolebyggeri. men også når vi indgår 
i forskellige samarbejdsrelationer, 
partnerskaber, arbejdsgrupper, følge-, 
styre- eller ekspertgrupper, udvalg og 
råd, eller når vi etablerer projektgrup-

neTværK giver AmBAssAdører 
FOr dCum

6



dansk Center for undervisningsmiljø, 
dCum, er en statslig institution inden 
for den offentlige forvaltning. Centeret 
blev etableret i april 2002 på baggrund 
af vedtagelsen af undervisningsmiljø-
loven. da Børnemiljøloven trådte i kraft 
den 01. juli 2006, fik dCum udvidet sit 

kompetenceområde til også at om-
handle børnemiljø. Børnemiljøloven 
blev med virkning fra den 01. august 
2007 indskrevet i dagtilbudsloven.
dCum skal medvirke til at sikre og ud-
vikle et godt psykisk, fysisk og æstetisk 
undervisningsmiljø og børnemiljø i 

danmark. Centeret arbejder for, at alle 
børn i dagtilbud tilbydes et godt børne-
miljø, og at alle elever og studerende 
tilbydes et godt undervisningsmiljø. et 
godt miljø er sikkerhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt og fremmer trivsel, sund-
hed, udvikling og læring.

LiDT Om DCUm

per med relevante aktører, er der tale 
om netværk. desuden udgør centrets 
egen bestyrelse et meget bredt funderet 
netværk med stort og nyttigt formid-
lingspotentiale.

dCum indgår i faglige netværk, når vi 
skønner det ressourcemæssigt muligt, 
relevant og nyttigt for opfyldelsen af 
centrets fire styringsmål:

Centret understøtter en kvalificeret, • 
brugerinddragende og helhedsorien-
teret indsats i arbejdet med under-
visningsmiljøet og undervisningsmil-
jøvurderingen på uddannelsessteder 
og med børnemiljøet i dagtilbud
Centret samler, systematiserer og • 
formidler viden om regler og praksis 
af betydning for et godt undervis-
ningsmiljø og et godt børnemiljø
Centret yder rådgivning og vej-• 
ledning i spørgsmål, der vedrører 
undervisningsmiljø og børnemiljø
Centret er forum for dialog om • 
og udvikling af et godt undervis-
ningsmiljø og et godt børnemiljø i 
danmark.

Ole Juhl, centerleder

Bagerst fra venstre: lene ravn Holst, Heidi skipper, Karin villumsen, Anne märcher.
midten fra venstre: Helle stenbro, Ole juhl, Bente sanderhoff. 
Foran fra venstre: Charlotte sandberg Christensen, jens lindberg, Trine Kjær, lis ranch.
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n i 2009 kunne dCum gøre status 
over det første år med Børnemiljøtermo-
meteret. Positiv respons og 7600 besva-
rede spørgeskemaer har sendt det nye 
internetbaserede værktøj til kortlægning 
af børnemiljø godt fra start. med  sti-
gende besøgstal på hjemmesiden vok-

ser Børnemiljøtermometerets databank 
og tegner et stadigt mere nuanceret 
billede af, hvordan børn i dagtilbud selv 
opfatter deres miljø. Børnemiljøter-
mometeret tager nemlig temperaturen 
på dagligdagen ud fra børnenes eget 
perspektiv og belyser, helt i tråd med 

dagtilbudslovens retningslinjer, såvel 
de fysiske og psykiske som de æsteti-
ske forhold i daginstitutionen.

med spørgeskemaer tilrettelagt, så de 
ældste børnehavebørn selv kan besvare 
dem (med lidt hjælp fra en voksen), og 
værktøjer til pædagogiske observatio-
ner af de 0-4-årige, tilbyder Børnemil-
jøtermometeret kortlægningsredskaber 
til hele dagtilbudsområdet fra dagpleje- 
og vuggestueniveau til fritidshjem.

Foruden de fleksible spørgeskemaer 
rummer Børnemiljøtermometeret mu-
lighed for, at man i de enkelte dagtilbud 
kan lagre og bearbejde sine undersø-
gelsesresultater elektronisk. det er altid 
muligt at logge på og få adgang til egne 
data.

Børnemiljøtermometeret er udviklet 
med brugervenlighed for øje og kræver 
ingen særlig træning eller uddan-
nelse at anvende. systemet giver trin 
for trin-vejledning hele vejen gennem 
processen fra opsætning af undersø-
gelse til afvikling og bearbejdning af 
resultaterne.

det kommunale forvaltningsniveau 
har mulighed for at lave benchmarking 
inden for egen kommune mellem de 
dagtilbud, der benytter Børnemiljøter-
mometeret. Kommuner kan dermed 
bruge den viden, som Børnemiljøter-
mometeret rummer, til at udvikle en 

FørsTe År med Børne-
miljøTermOmeTereT

Ta’ temperaturen på jeres børnemiljø

B Ø R N E M I L J Ø T E R M O M E T E R E T

Prøv Børnemiljøtermometeret – det er gratis!

www.bm-termometeret.dk
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fælles handleplan for at sikre et godt 
børnemiljø i alle kommunens dagtilbud.

Børnemiljøtermometeret 
og medierne
På trods af det store antal besvarelser, 
er 2009-resultaterne fra Børnemiljøter-
mometeret ikke repræsentative. derfor 
er talmaterialet fra Børnemiljøtermome-
terets første år ikke udgivet i form af en 
egentlig rapport.

repræsentative eller ej, så har tal fra 
Børnemiljøtermometeret allerede vakt 
berettiget opsigt. To tredjedele af de 
børn, der er blevet spurgt, svarer i spør-
geskemaundersøgelsen, at der er for 
meget støj i deres daginstitution. det 
er en bemærkelsesværdigt stor andel, 
og en kort omtale i pressen gav så stor 
opmærksomhed, at det gav genlyd i 
adskillige dagblade, i dr’s radioavis 
og - som en direkte følge af presseop-
mærksomheden – på Christiansborg, 
hvor oppositionen med reference til 
dCum’s tal stillede spørgsmål om, 
hvilke tiltag man fra indenrigs- og so-
cialministeriets side har planer om med 
henblik på at bekæmpe støjproblemer i 
daginstitutionerne. spørgsmål og svar 
kan findes på folketingets hjemmeside 
www.ft.dk
de tal fra Børnemiljøtermometeret, der 
omhandler støj, er offentliggjort på www.
dcum.dk/boernemiljoe/undersoegelser

Om BØRNEmiLJØTERmOmETERET:

Børnemiljøtermometeret kan besøges på 
www.bm-termometeret.dk.
Her er det også muligt at prøvekøre værk-
tøjet, uden at besvarelsen bliver registreret.
Børnemiljøtermometeret er gratis at bruge.
Børnenes besvarelser er helt anonyme.

BeskæftigelsesministerietVed Stranden 8
1061 København K

T 72 20 50 00
E bm@bm.dk
www.bm.dk

CVR 10172748
EAN 5798000398566

11. november 2009

J.nr. 20090077407

Folketingets SocialudvalgChristiansborg
1240 København K

Socialudvalget har i brev af 7. oktober 2009 stillet følgende spørgsmål nr. 2 (alm. 

del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Vigsø 
Bagge (SF).

Spørgsmål nr. 2:”Ministeren bedes kommentere og redegøre for kommende initiativer på baggrund 

af nye tal fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, hvoraf det fremgår, at særligt 

børn i børnehaven oplever støj som et problem.”

Endeligt svar:Trivslen for børn i børnehaver er Indenrigs- og Socialministerens ansvarsområde.
Jeg har derfor indhentet en udtalelse fra Indenrigs- og Socialministeriet, som jeg 
skal henholde mig til.
”Indenrigs- og Socialministeriet oplyser: At ”Dansk Center for Undervisningsmiljø” (DCUM), der er et uafhængigt of-

fentligt videnscenter, der bl.a. rådgiver og vejleder om dagtilbud i relation til 
børnemiljø, har lavet en undersøgelse af støjen i daginstitutioner. 

 At den pågældende undersøgelse er udarbejdet på baggrund af et internt udvik-
let internet baseret redskab ”Børnemiljøtermometeret”. I alt 3.300 børn mellem 
4 og 6 år har i perioden december 2008 til september 2009 besvaret en række 
spørgsmål i relation til oplevelsen af støj. At 64,1 procent af børnene i undersøgelsen svarer ja til, at der tit er for meget 
støj eller larm i børnehaven.   

DCUM har gjort opmærksom på, at tallene ikke er repræsentative, da tallene er et 

samlet resultat af samtlige undersøgelser, der er oprettet og gennemført af brugerne 

af det elektroniske termometer. Der er således ikke tale om, at tallene stammer fra 

repræsentativt udvalgte kommuner eller dagtilbud. DCUM vurderer dog, at tallene giver en indikation af, at støj er et problem i en stor 

del af dagtilbuddene.
Indenrigs- og Socialministeriet oplyser, at det er kommunalbestyrelsen i den enkel-

te kommune, som har ansvaret for dagtilbuddene, herunder også ansvaret for, at 
støjniveauet i dagtilbuddene er acceptabelt. Der er således også flere kommuner, 
som har fokus på bekæmpelse af støj i daginstitutioner. 

Socialudvalget 2009-10SOU alm. del Svar på Spørgsmål 2Offentligt

Vi samlede mariehøns 

på hele legepladsen. 

Der var mange. Så 

boede de i en spand. 
Pige, 5 år
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n At udvikle værktøjer og metoder til 
brug i praksis, kræver indsigt i bruger-
nes hverdag. derfor har dCum i 2009 
indsamlet og formidlet praktikererfarin-
ger, som danner grundlag for centrets 
udviklingsarbejde. en del af erfaringer-
ne er beskrevet i reportager og artikler, 
som kan findes på dCum’s hjemme-
side – til inspiration for andre.

en fantastisk rejse
sådan beskriver personalet i vellev Bør-
nehus deres arbejde med Børnemiljø-
vurderingen – Bmv’en. vellev Børnehus 
er et af de dagtilbud, dCum har fulgt i 
deres arbejde med Bmv’ens fire faser: 

kortlægning, beskrivelse, handlingsplan 
og opfølgning.

”en ny verden åbnede sig for os”, for-
tæller en af pædagogerne. ”den brede 
kortlægning af børnemiljøet hos bør-
nehavebørnene viste, at vi skulle kigge 
nærmere på det psykiske børnemiljø og 
specifikt de sociale relationer”. men også 
de fysiske rammer kom helt automatisk 
under lup ved uddybende undersøgelser, 
for de havde langt større indflydelse og 
indvirkning på det psykiske børnemiljø, 
end personalet havde været bevidst om. 
vellev Børnehus har således til huse i en 
gammel villa med sFO på 1. sal.

i institutionen var det muligt for børnene 
at spæne hele vejen rundt fra rum til 
rum. det var selvsagt et stort hit blandt 
børnene, men det resulterede i, at pæ-
dagogerne ofte måtte irettesætte dem 
og bede dem stoppe deres vilde løb og 
klatreture på gelænderet op til 1. sal. de 
fysiske rammer havde altså indvirkning 
på, hvor meget børnene blev skældt ud. 

den nye erkendelse af denne sammen-
hæng var betydningsfuld for personalet:

”vi kunne se en ny sammenhæng, og vi 
følte, at en ny verden åbnede sig for os, 
og vi havde pludselig følelsen af, at vi 
havde fået et børneperspektiv foræret.”

i arbejdet med at få kortlagt børnenes 
syn på deres miljø anvendte man i 
vellev Børnehus observationsskemaet 
til de 3-4-årige og spørgeskemaet til de 
4-5-årige - begge er en del af dCum’s 
elektroniske Børnemiljøtermometer. 
derudover brugte man værktøjet 
Relationsblomsten for at få et billede af 
antallet og styrken af relationerne mel-
lem børnene og af relationerne mellem 
børnene og de voksne.

læs flere praktikererfaringer på
www.dcum.dk/boernemiljøe/erfaringer
læs faglige artikler om børnemiljø, 
sociale relationer, børnegrupper og 
børnefællesskaber på www.dcum.dk/
boernemiljoe/artikler

Børnemiljø 
– eT PrAKsisnærT FOKus
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n ”nu ved jeg, hvad jeg skal hjem og 
gøre.” - ”øjenåbnende”

sådan lød nogle af de mange positive 
tilkendegivelser fra daginstitutions- og 
dagplejepædagoger, da dCum i februar-
marts og oktober-november 2009 
afholdt en kursusrække i børnemiljøvur-
dering for praktikere i Ålborg Kommune.

450 deltagere var samlet til kick off 
i Ålborghallen den 03. februar, hvor 

programmet blandt andet bød på prak-
sisfortællinger fra Favrskov Kommune, 
foredrag om børn som informanter og 
en introduktion til Bmv-processen og 
dens pædagogiske muligheder.

i marts fulgte en række kursusdage 
med præsentation af dCum’s værktø-
jer til arbejdet med børnemiljøvurderin-
ger, og i oktober – november satte man 
fokus på databearbejdning, kortlægning 
og implementering.

sidst i kursusforløbet var der sat tid af 
til erfaringsudveksling, og den blev fyldt 
godt ud. Både praktikerne og dCum’s 
medarbejdere tog hjem med ny viden 
om Bmv-processens metoder, mulighe-
der og perspektiver.

”Hvor er det godt – det her er pædago-
gisk udvikling”
”vi har fået øje på nogle børn, som vi 
ikke var klar over manglede voksenkon-
takt” 

Børnemiljøvurdering – HvOrdAn?
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n værktøjssamlingen vokser stadig. i 
2009 har dCum udviklet nye værktøjer 
til arbejdet med børnemiljøvurdering, 
Bmv, så der nu er endnu mere hjælp 
og inspiration at hente gennem hele 
forløbet.

Bmv sådan!
Få en skabelon til børnemiljøvurdering 
i dagtilbud.

i Bmv sådan! kan dagtilbud samle 
hovedkonklusionerne fra arbejdet med 
børnemiljøvurderingen. værktøjet 
sikrer, at dagtilbud kommer omkring de 
fire faser i børnemiljøvurderingen: kort-
lægning, beskrivelse, handlingsplan og 
opfølgning på handlingsplanen. skabe-
lonen, som er forsynet med en udførlig 
introduktion, kan bruges parallelt med 
faserne i børnemiljøvurderingen, eller 
man kan skrive sine resultater ind, når 
arbejdet med de fire faser er afsluttet. 

Herefter er Bmv’en klar til offentlig-
gørelse.

værktøjskasse til 
børnemiljøvurdering – Bmv
Få styr på metoder og muligheder.
værktøjskassen beskriver, hvad dCum’s 
værktøjer med fordel kan bruges til, og 
hvornår i Bmv-arbejdet det er hensigts-
mæssigt at bruge de forskellige værktøjer. 

vejledning om 
børnemiljøvurdering
Få overblik over processen med bør-
nemiljøvurderingen og de krav, loven 
stiller.

Hvad er en børnemiljøvurdering?• 
Hvem skal lave en børnemiljøvurde-• 
ring?
Hvad skal en børnemiljøvurdering • 
indeholde?
Hvordan skal børnemiljøvurderingen • 
offentliggøres?

vejledningen giver svarene og beskriver 
desuden, hvor dagtilbud kan få hjælp og 
værktøjer. de tre værktøjer kan med fordel 
bruges sammen og kan i planlægningsfa-
sen suppleres med værktøjet dialogkort

dialogkort – lav en køreplan 
for jeres Bmv-forløb
værktøjet stiller en række centrale 
spørgsmål til Bmv-forløbet, så dagtil-
buddets ledelse, medarbejdere og evt. 
forældre kan få en dialog om børnemil-
jøvurderingen.

Hent materialerne gratis på 
www. dcum.dk

Børnemiljøvurdering 
– sÅdAn!
Procesværktøjer til Bmv-processen

2

BMV – Sådan!
Børnemiljøvurdering for

_______________________________________________
Dato:

Denne BMV er gyldig frem til:

BMV’en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel BMV:

•	
Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet 

•	
Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen 

•	
Fase 3: En handlingsplan til forbedring af børnemiljøet 

•	
Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen 

•	

BMV’en er tilgængelig på denne hjemmeside (indsæt link til kommunens eller dagtilbuddets hjemmeside) og på Børnemiljøkortet (www.bm-kort.dk)
BMV’en er udarbejdet i et samarbejde mellem:

 _________________________________ _________________________________ _________________________________ 

Værktøjskassen til BørnemiljøvurderingBMV

Dansk Center for Undervisningsmiljø · Danish Centre of Educational Environment

www.dcum.dk · dcum@dcum.dk · tlf. +45 722 654 00 · fax +45 722 654 01
Blommevej 40 · DK - 8930 Randers NØ

Børnemiljøvurderingen har åbnet 
op for en hel ny verden. De undersøgelser, 

vi har lavet, giver os indsigt i børnenes miljø 
fra en anden vinkel end hidtil. (Souschef i børnehave)

Introduktion til skabelonen BMV Sådan!

BMV Sådan! er et værktøj til alle dagtilbud. Skabelonen sam-

ler hovedkonklusionerne fra arbejdet med den lovpligtige 

børnemiljøvurdering, BMV, og den kan bruges til at doku-

mentere, at dagtilbuddet har lavet en færdig BMV. I kan bruge 

den parallelt med faserne i børnemiljøvurderingen, eller I kan 

sætte jeres resultater ind, når arbejdet med de fire faser er 

afsluttet. 

Ved at placere den udfyldte skabelon centralt i dagtilbuddet 

og på dagtilbuddets eller kommunens hjemmeside lever dag-

tilbuddet op til kravet om BMV’ens offentlige tilgængelighed. 

Herefter kan I registrere den på Børnemiljøkortet (www.bm-

kort.dk).

Sådan bruger I skabelonen

I skal hente skabelonen på www.dcum.dk/boernemiljoe/

vaerktoejer/bmv_saadan. I skal gemme skabelonen på egen 

computer, og herefter er det muligt at skrive direkte i den, ef-

terhånden som arbejdet med BMV’en skrider frem.

Forsiden dokumenterer, at I har lavet en færdig BMV. I ud-

fylder forsiden til sidst, når I har udfyldt alle de andre felter 

i skabelonen. Forsiden synliggør, hvem der har medvirket i 

arbejdet, og hvornår BMV’en er udarbejdet.

Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet

I BMV Sådan! beskriver I, hvordan I har grebet kort-

lægningen an. Har I fx brugt kortlægningsværktøjet 

Børnemiljøtermometeret (www.bm-termometeret.dk), skriver 

I det ind her. Det er vigtigt at notere, hvordan I har grebet 

kortlægningen an, for at synliggøre det for andre og for at 

minde jer selv om, hvilke rammer der lå til grund for kortlæg-

ningen.

Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen

I BMV Sådan! beskriver I, hvad jeres kortlægning har vist. 

Hvis I benytter Børnemiljøtermometeret, kan I hente resul-

tatet (som fil eller præsenteret som point og i søjlediagram) 

ind i skabelonen. I skal beskrive og vurdere såvel de positive 

som de negative sider af børnemiljøet. Et ensidigt fokus på 

de problematiske sider af børnemiljøet kan medføre, at man 

overser de positive sider, som dagtilbuddet kan være stolt af 

og måske lære af. Ud fra resultaterne af kortlægningen kan I 

tale om dét, der virker godt i dagtilbuddet. Overvej, om – og 

hvordan – I kan bruge de positive erfaringer til at arbejde 

med og udvikle de mere indsatskrævende områder i jeres 

børnemiljø.
Notér i BMV Sådan!, hvordan I bearbejdede resultaterne og 

hvem, der var med til det.

Fase 3: Handlingsplan til forbedring af børnemiljøet

Med handlingsplanen viser I, hvilke af de kortlagte og be-

skrevne forhold, som I vil gøre en indsats for at udvikle. Det 

kan både være positive og negative sider af børnemiljøet, 

som I vælger at arbejde videre med.
Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen vil sige, at 

I tager stilling til, hvordan I vil følge op på handlingsplanen. I 

praksis kan det ske ved, at I til hver opgave overvejer, hvordan 

I vil følge op, hvornår og hvem der er ansvarlig for denne op-

følgning. I skal nedfælde aftalerne på papir. Den konkrete op-

følgning på de enkelte opgaver skal ikke være gennemført, før 

I kan offentliggøre jeres BMV, men I skal selvfølgelig arbejde 

videre med opgaverne frem mod jeres næste BMV.

Den færdige BMV
Når I har udfyldt alle felterne i BMV Sådan!, udfylder I for-

siden og har en færdig BMV. BMV’en er nu klar til offentlig-

gørelse i dagtilbuddet og på dagtilbuddets eller kommunens 

hjemmeside samt på Børnemiljøkortet (www.bm-kort.dk). 

Mere hjælpHvis I har brug for mere viden eller flere værktøjer, så kan I få 

hjælp hos DCUM på telefon 722 654 00 eller via hjemmesi-

den www.dcum.dk, hvor I blandt andet kan finde:

Viden om børnemiljø

 •

www.dcum.dk/boernemiljoe/leksikon 

Værktøjer 
 •

Få inspiration og adgang til flere værktøjer til arbejdet med 

børnemiljø. Til arbejdet med planlægning af BMV proces-

sen, til arbejdet med de enkelte faser i BMV’en og til for-

bedring af børnemiljøet
www.dcum.dk/boernemiljoe/vaerktoejer 

Love og regler

 •

Få mere viden om børnemiljø og Dagtilbudsloven

www.dcum.dk/boernemiljoe/love_og_regler 

Børnemiljøtermometeret

 •

Spørgeskemaværktøj til kortlægning af børnemiljøet

www.bm-termometeret.dk Børnemiljøkortet

 •

Registrér og synliggør jeres BMV på det elektroniske 

Danmarkskortwww.bm-kort.dk 

BMV Sådan!

 

Dialogkort

!
!!

– Lav en køreplan for jeres BMV-forløb

Dansk Center for Undervisningsmiljø · Danish Centre of Educational Environment

www.dcum.dk · dcum@dcum.dk · tlf. +45 722 654 00 · fax +45 722 654 01

Blommevej 40 · DK - 8930 Randers NØ
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Børneinterview– tre metoder til samtaler med børn

Dansk Center for Undervisningsmiljø · Danish Centre of Educational Environment
www.dcum.dk · dcum@dcum.dk · tlf. +45 722 654 00 · fax +45 722 654 01Postboks 2077 · Blommevej 40 · DK - 8930 Randers NØ

dCum’s værktøjer bliver løbende taget 
op til revision. det sker dels på bag-
grund af tilbagemeldinger om erfarin-
ger med værktøjerne, og dels for at 
sikre sammenhæng, hvor man bruger 
flere værktøjer sammen.
i 2009 har dCum revideret og nyudgi-
vet værktøjer til børnemiljøvurderingens 
dybdegående kortlægning – den nær-
mere undersøgelse af bestemte temaer.

Børneinterview – tre metoder 
til samtaler med børn
værktøjet er forbedret og udvidet med 
forskellige oplæg til børneinterview: 
gående interview, besøg af dronningen, 
fotobaserede interview og tegneinter-
view. værktøjet henvender sig både til 
institutioner og dagpleje.

iagttagelsesskema
systematiske iagttagelser en af de me-
toder, der kan indgå i børnemiljøvurde-
ringens kortlægningsfase. værktøjet er 
blevet revideret og forenklet, så det er 
lettere og mere overskueligt at arbejde 
med. iagttagelsesskemaet kan anven-
des i både institutioner og dagpleje.

Optællingsskema
Optælling af børn og situationer kan 
bruges i forbindelse med kortlægningen 
af såvel det fysiske, det æstetiske som 
det psykiske børnemiljø, og metoden 
kan bruges både inde og ude. det revi-
derede skema er enkelt opstillet og let 
at arbejde med.

Hent værktøjerne på www.dcum.dk

nysleBne værKTøjer
Iagttagelsesskema

Dansk Center for Undervisningsmiljø · danish Centre of educational environment
www.dcum.dk · dcum@dcum.dk · tlf. +45 722 654 00 · fax +45 722 654 01Postboks 2077 · Blommevej 40 · dK - 8930 randers nø

Optællingsskema

Dansk Center for Undervisningsmiljø · Danish Centre of Educational Environment
www.dcum.dk · dcum@dcum.dk · tlf. +45 722 654 00 · fax +45 722 654 01Postboks 2077 · Blommevej 40 · DK - 8930 Randers NØ

Det er godt at gå ud på en 

lang, lang tur. Men ikke 

hvis man har en sten i skoen. 
Pige, 4 år
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n dCum’s børnemiljøkort har fået nye 

beboere i 2009, hvor dagtilbuddene er 

begyndt at plotte sig ind. det er glæde-

ligt, for med kortet vokser muligheden 

for vidensdeling mellem dagtilbud. Kor-

tet linker nemlig videre til de forskellige 

dagtilbuds hjemmesider og børnemiljø-

vurderinger, Bmv’er, og tilbyder således 

alle interesserede et samlet overblik 

over de dagtilbud, der har tilmeldt sig 

systemet og bekræftet, at de har lavet 

den lovpligtige Bmv.

Børnemiljøkortet er et internetbaseret 

system, som er baseret på dagtilbuds 

frivillige tilmeldinger af Bmv’er. det 

fremstår således som et elektronisk 

danmarkskort, hvor alle dagtilbud kan 

synliggøre, at de har lavet deres Bmv. 

Besøg Børnemiljøkortet på 

www.bm-kort.dk

dCum har i 2009 udarbejdet en

informationspjece om kortet og dets 

muligheder. Pjecen er gratis og kan 

bestilles på www.dcum.dk

BørnemiljøKOrTeT

D
ec

em
be

r 
20
09

Dansk Center for Undervisningsmiljø · Danish Centre of Educational Environmentwww.dcum.dk · dcum@dcum.dk · tlf. +45 722 654 00 
Blommevej 40 · DK - 8930 Randers NØ

Kære Dagtilbud

I har mulighed for at synliggøre jeres børnemiljøvurdering på vores elektroniske Danmarkskort – Børnemiljøkortet. I kan også bruge Børnemiljøkortet til at finde inspiration i de børnemiljøvurderinger, der allerede er registrerede. Vi håber, at I vil klikke ind på www.bm-kort.dk og opleve, hvordan Børnemiljøkortet fungerer. 

Med venlig hilsen DCUM

Børnemiljøkortet

Morgenmad i børnehaven 

kan jeg godt li’. Med boller, 

og så læser de bøger imens. 
dreng, 4 år

14
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n i 2009 har dCum haft en god 
kontakt til både dags- og fagpressen. 
dCum har leveret såvel kvalificeret 
faglig viden som indlæg i den offentlige 
debat både på eget initiativ og ved hen-
vendelser fra journalister og redaktører.  
At opretholde en god kontakt til pres-
sen er vigtigt, fordi dCum’s budska-
ber herved kan komme ud til en stor 
modtagergruppe. Forhåbentlig kan det 
bidrage til at fastholde offentlighedens 
forståelse for, hvad et godt børnemiljø 
i dagtilbud og et godt undervisnings-
miljø på skoler og uddannelsessteder 
betyder.

i 2009 skabte dCum blandt andet 
overskrifter om:

relationer mellem 
lærere og elever
da dCum i samarbejde med Børne-
rådet offentliggjorde resultatet af en 
stor fælles undersøgelse om relationer 
mellem lærere og elever, kom der fokus 
på fænomenet lærermobning. i dan-
mark er emnet stadig omgærdet af en 
del berøringsangst, men da dCum’s og 

Børnerådets rapport udkom i maj 2009, 
gav det massiv medieinteresse og 
omtale, hvilket hjalp med til at få gang i 
debatten om det vigtige emne.

støj i dagtilbud
med de første resultater fra dCum’s 
Børnemiljøtermometer stod det klart, at 
ikke kun de voksne i mange dagtilbud 
har problemer med støj. At så mange 
som 64,1 % af de børn, der i 2009 leve-
rede svar til Børnemiljøtermometeret, 
også er plaget af støj, vakte opmærk-
somhed i medierne i efteråret 2009.

mobning
mobning kan ikke stoppes med et tryl-
leslag, men skal forebygges og bekæm-
pes ved fælles hjælp hver eneste dag. 
det var et af budskaberne på dCum’s 
konference ”Trivsel og fællesskaber” i 
marts 2009. derfor var mobning også i 
år et af de emner, dCum var med til at 
synliggøre i pressen.

nedslidte skoler og 
klamme toiletter
rom blev ikke bygget på én dag: de 

danske skoler trænger for manges 
vedkommende stadig til renovering! 
igen i 2009 fremgik det af årets termo-
meterrapport, at de danske skoleelever 
ønsker sig bedre indeklima, ordentlige 
arbejdsforhold og toiletter med døre, 
der kan låses og vandhaner, der virker. 
Og medierne fortalte heldigvis historien 
– endnu en gang.

På www.dcum.dk kan man under ’det 
skriver pressen’ finde presseklip om 
børnemiljø og undervisningsmiljø.

Pressemeddelelser fra 
dCum i 2009

Trivsel og fællesskaber i skolen• 
 Konference i marts 2009: 

Alvorlige problemer i relationen mel-• 
lem lærere og elever
ny rapport skaber røre i skoleverde-• 
nen
ny rapport: undervisningsmiljøet • 
halter stadig
nyt materiale til temadag om under-• 
visningsmiljø.

dCum i medierne
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”vi håber og tror, at man i både lærer- 
og skolelederkredse vil anerkende, at 
elever i 7. klasse kan svare på, om de 
føler sig rost, motiveret, ydmyget eller 
truet...” 

– dCum i Politiken

”mobning, kedsomhed, støj og dårlige 
toiletforhold er nogle af de forhold, som 
eleverne i al for høj grad udsættes for 
i deres skolehverdag. Hvordan kan der 
forlanges de bedste faglige resultater af 
eleverne, når betingelserne for læring 
vanskeliggøres af disse faktorer?” 

– dCum i skolebørn

”en effektiv indsats er systematisk og 
flerstrenget, for der findes ikke en enkel 
løsning til bekæmpelse af mobning i 
skolen. det er altså ikke nok at have en 
hensigtserklæring eller værdi om, at 
mobning ikke tolereres. der skal vilje, 
organisering og handling til.” 

– dCum i månedsmagasinet skolen

”eleverne kan give et mere ærligt og 
nuanceret billede af skolens undervis-
ningsmiljø end det som ledelse og læ-
rere har. men de fleste skoler inddrager 
ikke eleverne i det lovpligtige arbejde 
med undervisningsmiljøet.” 

– dCum i Pædagogisk 
Psykologisk Tidsskrift

”et første skridt kunne være, at der i den 
nye og nu lovpligtige antimobbestrategi 
på den enkelte skole også beskrives, 
hvad elever og forældre kan forvente 
sig af lærernes og ledelsens adfærd i 
omgangen og samværet med eleverne, 
og ikke kun opremser en række krav til, 
hvad skolen forventer af eleverne,” 

– dCum i Weekendavisen

”Allermest følsomme er vores børn i 
de år, hvor de skal tilegne sig sprog og 
grundlæggende sociale færdigheder. 
Tilbyder vi dem en hverdag, som kun 
de mest robuste kan trives med, lægger 
vi samtidig kimen til en marginalisering 
af den store gruppe, som har brug for 
ekstra nærvær og ro for at komme godt 
fra start.” 

– dCum i Politiken

”Børnemiljøet skal vurderes i et børne-
perspektiv, og i det omfang det er muligt, 
skal børnenes oplevelser af børnemiljøet 
inddrages i børnemiljøvurderingen. det 
betyder, at børnene har ytringsfrihed og 
ret til medbestemmelse og indflydelse på 
deres hverdag i dagtilbuddet.”

– dCum i Børns Hverdag

Mads og mig, vi er sådan nogen 

der bare altid spiller fodbold i 

frikvarteret. 
dreng, 3. klasse
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n Hvis det er sandt, at overdrivelse 
fremmer forståelsen, bliver der hård 
kamp om undervisningsmiljøprisen i 
2010. i hvert fald taler det kampagne-
materiale, dCum i sommeren 2009 
sendte ud til landets skoler og uddan-
nelsesinstitutioner, sit tydelige sprog 
om plads til forbedringer. dCum 
håber med kampagnen at skabe større 
opmærksomhed og interesse omkring 
undervisningsmiljøprisen end nogen-
sinde før i de fem år, der er gået, siden 
undervisningsminister Bertel Haarder 
indstiftede den.

undervisningsmiljøprisen 2010 gives til 
en skole eller et studiested, der

har gjort en særlig indsats for ele-• 
verne eller de studerendes undervis-
ningsmiljø. denne særlige indsats 
kan både vedrøre det fysiske, psyki-
ske og æstetiske undervisningsmiljø.
har udarbejdet en komplet undervis-• 
ningsmiljøvurdering, umv, som er 
synlig på hjemmesiden og indberet-
tet til www.um-kort.dk.

Prisen består af 25.000 kr. til skolen 
eller uddannelsesinstitutionen, og pen-
gene kan bruges til at gøre undervis-
ningsmiljøet endnu bedre. skolen eller 
studiestedets ledelse søger prisen ved 
at beskrive, hvordan skolen arbejder 
med undervisningsmiljøet, og hvad det 
konkret betyder for elevernes hverdag. 
Ansøgningen kan med fordel skrives 
i samarbejde med eleverne eller de 
studerende og eventuelt lærerne eller 
underviserne.

Ansøgningsfristen er den 15. februar 
2010

den 19. april 2010 uddeler Bertel Ha-
arder undervisningsmiljøprisen til en 
institution inden for hver af følgende 
fire kategorier:

Folkeskoler, frie grundskoler og • 
efterskoler
gymnasiale uddannelser• 
øvrige ungdomsuddannelser• 
voksen- og videregående uddan-• 
nelser.

På www.dcum.dk kan du:
læse mere om undervisningsmiljø-• 
prisen 2010
læse om de tidligere vindere af un-• 
dervisningsmiljøprisen
hente faktaark om, hvordan man • 
indstiller sin skole eller sit uddannel-
sessted til undervisningsmiljøprisen 
2010
hente ansøgningsskema til undervis-• 
ningsmiljøprisen 2010.

se kampagnefilmen og flere kampagne-
billeder på www.dcum.dk

dm i nærvær Og POlyFillA
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Det er fint nok at de 

maler kantinen grøn og 

hænger billeder op. Men 

det var nok ikke det vi 

ville have valgt, hvis vi 

var blevet spurgt, jo. 
mikkel, erhvervsskoleelev
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TrivselserKlæringens 
FemÅrsdAg

20



n Fem års formelt, landsdækkende 
samarbejde mellem elevers, læreres, 
lederes, pædagogers, forældres og fag-
gruppers organisationer er værd at fej-
re. Og det blev det den 10. marts 2009, 
hvor var det fem år siden, at 24 organi-
sationer underskrev Trivselserklæringen 
og tilsluttede sig det nationale samar-
bejde for social Trivsel og mod mob-
ning i grundskolen. i erklæringen lover 
parterne, at arbejde for at alle elever 
skal kunne trives i folkeskolen.

Trivselserklæringens femårsdag blev 
markeret af dCum ved en stor konfe-
rence i eigtveds Pakhus i København. 
Konferencen, som var åben for alle med 
interesse for emnet, blev afholdt under 
titlen Trivsel og Fællesskaber i skolen.

dagens oplæg, spørgsmålene fra 
spørgepanelet og de mange snakke i 
pauserne vidner om, at der stadig er 
meget at tage fat på, når det drejer sig 
om at skabe bedst mulig trivsel i sko-
len. det nationale samarbejde omkring 
Trivselserklæringen blev på femårsda-
gen markeret som et vigtigt initiativ og 
et vigtigt samarbejde. 

”vi har forpligtet os til at sikre skole-
børn et godt og mobbefrit undervis-
ningsmiljø. mange initiativer er allerede 
taget – vi har lavet kampagner, uddelt 
undervisningsmiddelpriser, og dansk 
Center for undervisningsmiljø har gjort 
et stort stykke arbejde – men der er in-
gen lette smutveje til at skabe trivsel og 
afskaffe mobning. det er et langt, sejt 
træk, hvor vi skal blive ved med hele 
tiden at vise de gode eksempler frem på 
skoler, der har løst problemet.”

”der er ingen lette løsninger og ingen 
let smutvej til trivsel og et mobbefrit 
undervisningsmiljø. vi skal gå foran 
i ministeriet, på dCum og os, der er 
samlet her i dag, og få endnu flere 
engageret i det vigtige arbejde at skabe 
ro og trivsel i skolen.”

Bertel Haarder

”der er mange børn, der synes, at de 
går på en god skole, har gode kam-
merater, er glade for at være der, og 
er stolte af skolen. men der er også 
mange børn, der trives dårligt.  Og det 
sociale er en meget stærk præmis for 
faglig læring.”

dorte marie søndergaard, dPu 21
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DAGENs OPLæGshOLDERE:

søren Kjær Jensen, 
forskningsformidler og konsulent, 
dPu Århus
Bertel haarder, 
undervisningsminister
Dorte marie søndergaard, 
professor, dr.phil., dPu Århus
Claus Buhl, ph.d., leder af 
konsulentfirmaet Buhl global
Dorte sachmann møller, 
skuespiller og foredragsholder
Klaus henriksen, cand. comm., 
Antimobbekonsulenterne AmOK

Pædagogstuderendes landssammen-
slutning - Pls
BuPl
Børne- og Kulturchefforeningen
Kommunernes landsforening
skolelederne
Frie grundskolers Fællesråd
danske skoleelever – dse
Børns vilkår
Frie skolers lærerforening
dansk Friskoleforening

Børnerådet
skole og samfund
red Barnet
statens institut for Folkesundhed
undervisningsministeriet
det Kriminalpræventive råd
lærerstuderendes landskreds
Københavns lærerforening
danmarks lærerforening
dCum

TRivsELsERKLæRiNGENs PARTER PR.  10.  mARTs 2009:

”Alle elever i skolen har ret til et godt 
undervisningsmiljø. det siger undervis-
ningsmiljøloven.
mobning ødelægger undervisningsmil-
jøet og gør voldsom skade på elevernes 
trivsel. At en skole bekæmper mobning, 
er derfor alle børns ret.”

fra indledningen til 
Trivselserklæringen
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det nationale samarbejde blev en realitet 
den 10. marts 2004, da parterne under-
skrev Trivselserklæringen – en erklæring, 
der har til hensigt at forene kræfterne for 
at fremme elevernes sociale trivsel og 
modvirke mobning i skolen. samarbej-
det fungerer både som et netværk med 
kontaktpersoner og som en platform, 
hvor man koordinerer nye undersøgelser 
og initiativer, der kan være med til at 
fremme trivslen i skolen.
dCum fungerer som sekretariat for det 
nationale samarbejde.

Det kunne være godt med 

nogle flere borde, der ikke 

vipper. Man skal altid lægge 

et foldet stykke papir under 

et af benene. 
dreng, 2. klasse
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n Fællessang, massage og undervis-
ning i førstehjælp. rollespil, papirklip 
og en sprogskraldespand til ord, der 
kan såre andre. Aktiviteterne var mange 
og meget forskellige på de skoler, som 
i 2009 valgte at markere skolernes Triv-
selsdag den 06. marts. På hver deres 
måde satte skolerne fokus på trivsel og 
fællesskab som fundament for et godt 
skoleliv – ofte med aktiviteter på tværs 
af klasser og årgange.

netop det – at trivsel og fællesskab bør 
have status af grundlæggende værdier 
på enhver skole – er baggrunden for 
skolernes Trivselsdag. Trivselsarbejde 
er en proces, som kræver løbende 
opmærksomhed og omhu, men ved 
at udnævne en mærkedag for trivsel i 
skolen, er der skabt et udgangspunkt 
for synliggørelse, formidling og nye 
initiativer. Og for at fejre alt det, der gør 
skolelivet værd at leve.

dCum opfordrer de skoler, der mar-
kerer trivselsdagen, til at indsende en 
kort beskrivelse af, hvad de har haft på 
programmet. de indsendte beskrivel-
ser formidler dCum på webportalen 
sammenmodmobning.dk, og de udgør 
dermed et stadigt voksende inspirati-
onskatalog for alle skoler.

eksempler
i Skolen på Herredsåsen i Kalundborg 
markerede elever og ansatte dagen med 
fælles underskrivelse af en lokal Trivsel-
serklæring som et manifest, der både 
har symbolsk betydning og konkret for-
pligter i hverdagen. med Trivselserklæ-
ringen sender skolen det budskab, at 
elevernes trivsel er vigtig, og at man vil 
undgå mobning – eller i hvert fald aktivt 
forebygge og handle over for mobnin-
gens uvæsen. de konkrete forpligtelser 
i hverdagen er blandt andet:

skolen griber ind allerede ved min-• 
dre problemer
en lærer må aldrig gå forbi en elev, • 
der er ked af det
skolen ringer hjem samme dag, man • 

får mistanke om mobning
legepatruljer skal sikre flere trygge • 
frikvarterer, hvor de store elever leger 
med de mindre elever
For de yngste elever er der ugentlig • 
rygmassage.

På  Sundskolen i nykøbing F. nøjedes 
man ikke med en enkelt dag, men af-
holdt en trivselsuge, hvor man foruden 
indførelse af sprogskraldespanden 
brugte tid på at øve og opføre skuespil 
mod mobning.

På www.sammenmodmobning.dk/
fraskoletilskole kan man læse flere 
beskrivelser både fra 2009 og fra tidli-
gere år. På portalen kan man også læse 
meget mere om tankerne bag skolernes 
Trivselsdag, ligesom man kan downloa-
de eller bestille bogen Er du med mod 
mobning?

skolernes Trivselsdag
Har siden 2007 haft formel status • 
som national mærkedag i grundsko-
len
Falder altid på den første fredag i • 
marts
Kan markeres på lige så mange for-• 
skellige måder, som der findes skoler 
– der er frit valg!

sKOlernes TrivselsdAg
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n dCum havde kamera og mikrofon 
med, da mou skole markerede trivsels-
dagen i 2009. resultatet – en fotofor-
tælling om papfisk og pølsehorn, fæl-
leslege, frikvarter og meget mere  – kan 
ses på www.sammenmodmobning.dk.

Mange af de urolige klasser har 

jo også en masse energi, der kan 

være utroligt konstruktiv, hvis 

man har tid og rum til det. 
lærer i folkeskolen
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n de fleste elever i grundskolen har 
gode relationer til deres lærere, men 
der er også elever, som oplever at blive 
ydmyget, forfulgt, truet eller mobbet af 
lærere. det var konklusionen, da dCum 
i samarbejde med Børnerådet sammen-
fattede resultaterne af en spørgeskema-
undersøgelse blandt 1200 elever på 7. 
klassetrin.

resultaterne af spørgeskemaundersø-
gelsen samt interview med 12 elever i 7. 
klasse, danner tilsammen grundlag for 
rapporten Relationer mellem lærere og ele-
ver 2009 – en undersøgelse i 7. Klasse, som 
dCum og Børnerådet udgav i maj 2009.

rapporten videregiver elevernes syn 
på, hvordan deres relationer til lærerne 
udspiller sig – på godt og ondt. ele-
verne har vurderet deres egne og deres 
kammeraters oplevelser inden for det 
seneste halve år op til undersøgelsen, 
som forholder sig til såvel positive som 
negative aspekter af relationerne mel-
lem lærere og elever i grundskolen.

Positive relationer
mange elever oplever hver dag, flere 
gange om ugen eller flere gange om 
måneden: respekt (84 %), støtte (80 
%), motivation (74 %), tolerance (62 
%), interesse (80 %), forståelse (77 %) 
eller ros (91 %) fra lærerne.

især de fagligt stærke elever har 
positive oplevelser med deres lærere, 
hvorimod fx køn, etnicitet, familiens 
økonomi samt antallet af elever i klas-
sen, generelt ikke har nogen sammen-
hæng med elevernes oplevelser med 
deres lærere.

desuden viser undersøgelsen, at jo 
oftere eleverne har positive oplevelser 
med deres lærere, jo gladere er de for 
at gå i skole og for deres lærere, og jo 
mere positivt vurderer de deres egne 
muligheder for faglig udvikling og med-
bestemmelse.

 ”For det er jo vigtigt, at man godt kan 
lide sine lærere, fordi det er dem, man 
er sammen med næsten hver dag” – 
pige, 7. klasse

negative relationer
en stor del af eleverne oplever rela-
tioner med lærerne, der indbefatter 
negative oplevelser.

relATiOner 
– en undersøgelse 
i 7. Klasse

– en undersøgelse i 7. klasse

	 Hvis	nu	læreren	kommer	ind	og	smiler	og	siger	”hej!”,	så	kan	man	se:	Okay,	det	er	en	sød	lærer.	Men	hvis	læreren	kommer	ind	og	er	helt	tom	i	ansigtet,	så	får	man	allerede	hovedpine	der.	(Pige,	7.	klasse.)

	

 
lærere og 

elever  2009

	 De	skal	ikke	begynde	at	gøre	så-
dan,	at	vi	er	utilpas	i	skolen	og	
sådan	noget.	(Pige,	7.	klasse.)

–	en	undersøgelse	i	7.	klasse	

relationer mellem

RAPPORTENs DEFiNiTiON AF mOBNiNG

mobning er en eller gentagne krænkende • 
handlinger, der overskrider den enkeltes 
grænser 
indebærer en ubalance i magtforholdet mel-• 
lem den/dem, der mobber og den, der bliver 
mobbet
er et socialt fænomen, der involverer to eller • 
flere personer.
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Hver dag, flere gange om ugen eller 
flere gange om måneden oplever 8 % at 
blive ydmyget, 9 % at blive hånet, 7 % 
at få fortalt, at de ikke duer til noget, 11 
% at blive forfulgt, 4 % at blive truet, 7 
% at få taget hårdt fat i armen, 20 % at 
blive overset eller ignoreret og 25 % at 
blive skældt meget ud.

samtidig er der også mange elever, 
der aldrig eller kun sjældent oplever, 
at lærerne respekterer dem (16  %), 
støtter dem (20 %), motiverer dem (26 
%), udviser tolerance (38 %), udviser 
interesse (20 %), udviser forståelse (23 
%) eller roser dem (9 %).

Fagligt svage elever oplever oftere at 
blive mødt af hånlige kommentarer fra 
deres lærere end deres kammerater.
desuden viser undersøgelsen, at på 
samme måde som det typisk er de 
samme elever, der ofte har positive op-
levelser med lærerne, kan der identifice-
res en gruppe af elever, hvis relation til 
lærerne er kendetegnet ved negative op-
levelser. ikke overraskende er de elever, 
der har flest negative oplevelser med 
deres lærere, mindre glade for at gå i 
skole, mindre glade for deres lærere, og 
de har mindre tiltro til, at deres lærere 
vil hjælpe dem, hvis de har problemer

”vi sad i fysiktimen, og så siger min fy-
siklærer, at elever som mig burde høre 
efter, for vi bliver ikke til noget” – elev i 
7. klasse

mobber lærerne?
generelt er eleverne varsomme med 
at betegne deres negative oplevelser 
med hån, ydmygelser mv. fra lærerens 
side som mobning – selv i tilfælde, 
hvor konsekvenserne for eleven har en 
karakter, der vidner om, at mobning har 
fundet sted. 

uanset om der er tale om mobning 
eller ej, så giver de interviewede elever 
udtryk for, at det er vanskeligt at sige 
fra, når de har negative oplevelser eller 
bliver mobbet af en lærer. en væsentlig 
årsag kan blandt andet være, at ople-
velserne udspiller sig i et asymmetrisk 
magtforhold mellem lærer og elev.

Kulturændring i skolen
et klasseværelse, der rummer mange 
negative relationer mellem lærere og 
elever, skaber en grundlæggende utryg-
hed og vogten på hinanden og læreren, 
der ikke er befordrende for hverken den 
sociale eller den faglige trivsel i klas-
sen. Omvendt giver positive relationer 
mellem lærere og elever tryghed i klas-
sen. der er således ingen tvivl om, at 
lærerne er et vigtigt element i elevernes 
faglige og sociale trivsel i skolen. På 
baggrund af undersøgelsen konklude-
rer dCum derfor i rapporten, at der 
er brug for en kulturændring i skolen 
og blandt lærerne, og at det må være 
legalt for både elever, forældre, lærere, 
skoleledelse og skolebestyrelse at ytre 
sig om problematikkerne.

reaktioner
dCum’s og Børnerådets rapport vakte 
både opsigt og debat straks efter udgi-
velsen. Heldigvis - for hvis vi i dan-
mark skal lykkes med at bryde tabuet 
om lærermobning, som det er sket fx 
i sverige, er der endnu et stykke vej at 
gå. en grundig og valid undersøgelse 
udgjorde et godt skridt i den rigtige 
retning i 2009. At der nu er skabt 
debat, er positivt for alle involverede 
parter.

rapporten Relationer mellem lærere og 
elever 2009 – en undersøgelse i 7. Klasse 
kan bestilles eller hentes på 
www.dcum.dk

hvAD ØNsKER ELEvERNE?

Humor, faglig seriøsitet og inte-
resse – det er elevernes ønsker til, 
hvad der skal præge deres relation 
til lærerne. eleverne ønsker også, 
at lærerne aktivt hjælper dem med 
at løse deres interne konflikter og 
mobning, fordi de ikke altid selv er 
i stand til at finde en løsning. ende-
lig må lærerne gerne vise interesse 
for elevernes privatliv.
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”Termometeret skaber viden 
og overblik. det kan jeg virkelig 
anbefale. dér er hjælp at hente.” 
Bertel Haarder på konferencen 
Trivsel og fællesskaber, marts 
2009

n dCum kunne igen i 2009 se 
en stigning i antallet af brugere 
på termometeret.dk. stadig flere 
skoler og uddannelsessteder tager 
det elektroniske værktøj til sig og 
medvirker derved til det vigtige ar-
bejde med at belyse og dokumen-
tere, hvordan danske skoleelever 
og studerende oplever kvaliteten 
af deres undervisningsmiljø.

unikt kortlægningsværktøj
For den enkelte skole eller ud-
dannelsesinstitution er Termo-
meteret først og fremmest et 
kortlægningsværktøj, der gør 
det let at tage temperaturen på 
elevernes eller de studerendes 
fysiske, psykiske og æstetiske 
undervisningsmiljø. med Ter-
mometeret foregår alle dele af 
spørgeskemaundersøgelsen over 
internettet. når en undersøgelse 
er afsluttet, har man en oversku-
elig rapport, som gør det let at 
få øje på både styrker og udvik-
lingsområder, og som kan danne 
baggrund for en dialog med 

mAnge Brugere PÅ 
TermOmeTereT.dK

sÅ mANGE hAR BENyTTET TERmOmETERET i  2009

0.-3. klasse: 475 undersøgelser og 45.313 besvarelser• 
4.-10. klasse: 824 undersøgelser og 95.481 besvarelser• 
ungdomsuddannelser: 46 undersøgelser og 9134 besvarelser• 
voksen- og videregående uddannelser: 20 undersøgelser og • 
5559 besvarelser

eleverne eller de studerende, når man 
efterfølgende tager fat på at forbedre og 
udvikle sit undervisningsmiljø.

Termometeret er fortsat gratis at anven-
de, og dCum tilbyder løbende support 
og rådgivning til dem, der har brug for 
det. skoler og uddannelsesinstitutioner 
kan anvende Termometeret så meget og 
så ofte, som de finder det nødvendigt. 

På www.dcum.dk kan man bestille eller 
hente pjecen Ta’ temperaturen på jeres 
undervisningsmiljø, som giver en intro-
duktion til Termometeret.

FAKTA Om TERmOmETERET:

Termometeret finder man på 
www.termometeret.dk

man kan prøve Termometeret • 
uden at påbegynde en egentlig 
undersøgelse
systemet er gratis at bruge• 
eleverne eller de studerende, • 
der besvarer spørgeskemaer i 
Termometeret, er altid anonyme
Termometeret er et værktøj til • 
den første fase, dvs. kortlægnin-
gen, i den lovpligtige undervis-
ningsmiljøvurdering
Termometeret bliver løbende • 
udviklet og forbedret. den nuvæ-
rende version hedder 2.0
resultater fra Termometeret • 
version 1.0 findes i arkivet.
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n dCum’s undervisningsmiljøkort 
er et interaktivt danmarkskort, hvor 
alle skoler og uddannelsessteder kan 
synliggøre deres arbejde for et godt 
undervisningsmiljø og mod mobning. 
Om undervisningsmiljøkortet sagde 
undervisningsminister Bertel Haarder 
i sin tale på konferencen Trivsel og fæl-
lesskaber i skolen:

”jeg vil opfordre alle skoler til at benytte 
sig af dette værktøj. det vil vise omver-
denen, at skolerne er aktive på dette 
felt og gør en indsats for at bibringe 
og sikre eleverne et godt og sundt 
undervisningsmiljø. samtidig giver det 
mulighed for vidensdeling mellem alle 
skolerne i hele danmark om, hvad der 
virker.”

netop synliggørelse og vidensdeling er 
nøgleordene for undervisningsmiljø-
kortet. Kortet er baseret på skolernes 
og uddannelsesstedernes  frivillige 
indberetninger af undervisningsmiljø-
vurderinger og antimobbestrategier. 
via det interaktive kort kan alle interes-

serede få overblik over de skoler og 
uddannelsessteder, som har indberettet 
en undervisningsmiljøvurdering og/
eller en antimobbestrategi, der opfylder 
dCum’s minimumskrav. 

Alle, der besøger kortet, kan klikke sig 
videre til andres praktiske erfaringer 
med undervisningsmiljøvurderinger 
og/eller antimobbestrategier.

indberetning af en umv giver ret til • 
at skilte med indsatsen med dette 
logo på institutionens 
hjemmeside: 
indberetning af en antimobbestra-• 
tegi giver ret til at skilte med dette 
logo på institutionens 
hjemmeside:

Besøg undervisningsmiljøkortet på 
www.um-kort.dk

dCum har i 2009 udarbejdet en infor-
mationspjece om kortet og dets mulig-
heder. Pjecen er gratis og kan bestilles 
på www.dcum.dk

undervisningsmiljøKOrTeT
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Dansk Center for Undervisningsmiljø · Danish Centre of Educational Environmentwww.dcum.dk · dcum@dcum.dk · tlf. +45 722 654 00 
Blommevej 40 · DK - 8930 Randers NØ

Kære Skoler

I har mulighed for at synliggøre jeres undervisningsmiljøvurdering og antimobbe-strategi på vores elektroniske Danmarkskort – Undervisningsmiljøkortet. I kan også bruge Undervisningsmiljøkortet til at finde inspira-tion i de undervisningsmiljøvurderinger og antimobbestrategier, der allerede er registrerede. Vi håber, at I vil klikke ind på www.um-kort.dk og opleve, hvordan Undervisningsmiljøkortet fungerer. 

Med venlig hilsen DCUM

Undervisningsmiljøkortet

skoler og uddannelsesinstitutioner på Undervisningsmiljøkortet pr. 31/12 2009
216 grundskoler har indberettet en umv
83 grundskoler har indberettet en antimobbestrategi
32 ungdomsuddannelser har indberettet en umv
3 ungdomsuddannelser har indberettet en antimobbestrategi
5 voksenuddannelser har indberettet en umv
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n i november 2009 udgav dCum for 3. 
år i træk en rapport om undervisnings-
miljøet i grundskolerne – som eleverne 
oplever det. rapporten, Elevernes syn 
på undervisningsmiljøet i grundskolen – 
landsresultater fra Termometeret, er den 
hidtil mest omfattende, da alle spørgs-
mål og elevbesvarelser fra Termomete-
ret i skoleåret 2008-2009 denne gang 
er offentliggjort i rapportens appendiks.

Over 100.000 elever har i skoleåret 
2008-2009 svaret på spørgsmål om, 

hvordan de oplever deres skolehverdag. 
deres besvarelser viser, at mange elever 
har det godt og trives i grundskolen. 
men også, at der endnu er rigtig meget, 
der kan blive bedre, og at der stadig er 
for mange skoleelever, som slås med 
store problemer.

dårligt indeklima, kedsomhed, mangel 
på gode aktivitetsmuligheder, man-
gelfulde fysiske rammer og sociale 
relationer, der har karakter af mobning 
og eksklusion. det er nogle af de væ-

sentligste indsatsområder ifølge tallene 
fra årets rapport. det mest opsigtsvæk-
kende er dog ikke tallene i sig selv, men 
derimod hvor meget de ligner tallene 
fra de foregående år.

en anden tendens, der går igen, er, 
at eleverne i 4.-10. klasse stadig er 
markant mindre tilfredse med deres un-
dervisningsmiljø end eleverne i indsko-
lingen. eleverne i 0.-3. klasse er for en 
stor dels vedkommende meget tilfredse 
med deres klasse og klasselærer, og er 
generelt glade for at gå i skole.

Fra 4. klasse går det desværre stadig 
stejlt ned ad bakke med tilfredsheden. 
mobning mellem elever, lærermobning, 
konflikter, ringe pladsforhold, dårligt 
indeklima, for meget støj og for få akti-
vitetsmuligheder er nogle af de områ-
der, der tilsammen tegner et billede af 
en grundskole, hvor der stadig er lang 
vej til trivsel for alle.

dCum håber, at rapporten med dens 
massive datagrundlag vil danne afsæt 
for debat på alle niveauer, lokalt såvel 
som nationalt, så man både på den en-
kelte grundskole og på højeste politiske 
plan tager elevernes tilkendegivelser 

deT mener eleverne Om 
HverdAgen i grundsKOlen

Elevernes syn på 
undervisningsmiljøet 

i grundskolen
– Landsresultater fra 

Termometeret 2008-2009
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alvorligt. Og endnu vigtigere: at debat-
ten fører til konkrete initiativer, der 
gør en forskel i det miljø, som har så 
stor indflydelse på, hvordan eleverne i 
grundskolen fungerer fagligt såvel som 
socialt. et godt undervisningsmiljø er 
ikke blot noget, eleverne KAn tilbydes. 
de har rent faktisk ret til det.

udvalgte tal fra rapporten 
indskolingen, 0.-3.- klasse:
53 % har oplevet at blive drillet af andre 
elever på en måde, så de er blevet kede 
af det
8 % har oplevet at blive drillet af en 
lærer på en måde, så de er blevet kede 
af det
11 % synes, at der tit bliver talt grimt til 
hinanden i klassen
17 % er tit triste eller kede af det
10 % keder sig tit i timerne
57 % svarer ’nej’ til, at toiletterne er i 
orden
37 % svarer ’nej’ til, at der er steder 
nok, hvor man kan være i fred og ro
20 % synes, at der er beskidt i klassen 
eller andre steder på skolen
25 % synes ikke, at der er pæne farver 
på væggene

Tal fra 4.-10. klasse 
mobning
17 % er blevet mobbet af andre elever 
inden for de sidste 2 måneder
15 % er blevet mobbet af en lærer inden 
for de sidste 2 måneder
37 % har inden for de seneste 2 må-

neder set andre elever på skolen blive 
udsat for noget, som de mener, er 
mobning.

Relationer mellem eleverne
21 % synes, at der ’altid’ eller ’for det 
meste’ tales grimt til hinanden i klassen
67 % synes, at konflikter ’tit’ eller ’en-
gang imellem’ giver en dårlig stemning 
i klassen
27 % synes, at konflikter ’ikke ret tit’ 
eller ’sjældent eller aldrig’ bliver løst på 
en god måde.

Relationer mellem lærere og elever
11 % oplever ’kun lidt’ eller ’slet ikke’, 
at deres klasselærer viser interesse for 
dem
12 % får ’sjældent’ eller ’aldrig’ ros af 
lærerne for deres arbejde.

Fysiske rammer
16 % synes, at pladsforholdene i klas-
sen ikke er i orden
48 % synes, at toiletforholdene ikke er 
i orden.

indeklima
36 % oplever ’hver dag’ eller ‘næsten 
hver dag’ problemer med for høj eller 
for lav temperatur i klasselokalet
46 % oplever ’hver dag’ eller ‘næsten 
hver dag’ problemer med rengøring
40 % oplever ’hver dag’ eller ‘næsten 
hver dag’ problemer med ventilation og 
udluftning.

støj
23 % synes, at der ’sjældent’ eller 
’aldrig’ er den nødvendige ro, når der 
undervises
55 % oplever ’hver dag’ eller ‘næsten 
hver dag’ problemer med larm og støj
27 % synes, at antallet af steder, hvor 
man kan være i fred og ro, ikke er i 
orden.

Aktivitetsmuligheder
38 % mener, at skolen giver ’ikke ret 
mange’ eller ’næsten ingen’ muligheder 
for fysiske aktiviteter udendørs
54 % mener, at skolen giver ’ikke ret 
mange’ eller ’næsten ingen’ muligheder 
for fysiske aktiviteter indendørs.

Timerne og undervisningen
28 % føler sig ’altid’ eller ’tit’ stresset 
på grund af lektier
20 % oplever, at de faglige udfordrin-
ger ikke er tilpasset deres individuelle 
niveau
30 % keder sig ’meget tit’ eller ’tit’ i 
timerne.

se alle tal og analyser i rapporten, som 
findes på www.dcum.dk/undervisnings-
miljoe/undersoegelser
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n med materialet En dag om undervis-
ningsmiljø har dCum udviklet en guide 
til, hvordan grundskoler og ungdoms-
uddannelser kan skabe en anderledes 
og inspirerende temadag med spot på 
undervisningsmiljøet.

dCum håber, at både grundskoler og 
ungdomsuddannelser vil se materialet 

som en håndsrækning til at få sat un-
dervisningsmiljøet på årsplanen, så der 
kan skabes rum for en nærværende og 
meningsfuld debat om og udvikling af 
undervisningsmiljøet – til gavn for både 
elever, lærere og ledelse.

Om materialet
materialet beskriver, hvordan skoler i 
et samarbejde mellem ledelse, lærere 
og elever kan planlægge en temadag 
om undervisningsmiljø, ligesom det 
giver forslag til indhold og program for 
dagen.

den udførlige lærervejledning guider 
skolerne gennem planlægningen. ved 
hjælp af elementer som temakort og 
quiz lægger materialet op til, at dagens 
program skal være varieret og inspi-
rerende for alle. Forslag til konkrete 
oplæg og gruppearbejder, hvor ram-
men er en positiv vinkel på udvikling af 
undervisningsmiljøet, gør det nemt for 
lærere og ledelse at planlægge og gen-
nemføre temadagen.

en dag om undervisningsmiljø består 
af forskellige moduler, som skolerne frit 
kan sammensætte efter lyst og behov. 
materialet findes i to udgaver målret-
tet henholdsvis grundskoler og ung-

domsuddannelser, og det er undervejs i 
udviklingen afprøvet i praksis. 

materialet til ungdomsuddannelser 
består af fire moduler, som den enkelte 
skole kan sammensætte efter behov:

en quiz om undervisningsmiljø• 
et oplæg der introducerer til arbejdet • 
med undervisningsmiljø
Oplæg til gruppearbejde om det gode • 
undervisningsmiljø
ide-Team: gruppearbejde om forslag • 
til forbedring af undervisningsmiljøet.

materialet til grundskoler er sammen-
sat af:

en quiz om undervisningsmiljø• 
Temakort til en snak om undervis-• 
ningsmiljø målrettet 0.-3. klasse
et oplæg der introducerer 4.-10. • 
klasse til arbejdet med undervis-
ningsmiljø
vi gør skolen hyggeligere - et praksis-• 
orienteret modul for 0.-3. klasse
Oplæg til gruppearbejde med fokus • 
på det gode undervisningsmiljø på 
skolen for 4.-10. klasse.

materialet kan bestilles eller downloa-
des fra www.dcum.dk

en dAg Om undervisningsmiljø
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Quiz Til grundsKOler

n Hvem afgør, om skolen skal have et 
elevråd? er det pedellen, der bestem-
mer, hvornår der skal skrues op for var-
men? må en elev blive væk fra under-
visningen for at gå til møde i skolens 
sikkerhedsudvalg?

lad eleverne i 4.-10. klasse teste deres 
viden om undervisningsmiljø ved at 

konkurrere på spørgsmål om, hvilke mu-
ligheder de selv har for at få indflydelse 
på deres hverdag i skolen. efter hvert 
spørgsmål giver quizzen det rigtige svar i 
en kort uddybende tekst.

Quizzen berører emnerne elevindfly-
delse, medansvar, rettigheder og pligter. 
den kan bruges i en time, på en temadag 

eller i et forløb om undervisningsmiljø.
Quizzen findes i en interaktiv udgave 
på dCum’s hjemmeside, men kan også 
hentes i Power Point-format, så den kan 
afvikles ved hjælp af OH-projektor, på 
papir, eller via Power Point.

Prøv eller hent quizzen på 
www.dcum.dk
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n det kan være en udfordring at ind-
drage eleverne i indskolingen i en snak 
om et komplekst emne som undervis-
ningsmiljø. Få en snak om undervisnings-
miljø er et værktøj, der letter processen. 
materialet, som er udviklet og udgivet 
af dCum i 2009, består af 12 temakort, 
der illustrerer forskellige situationer fra 

en skolehverdag. Kortene kan sammen 
med en række tilhørende spørgsmål 
lægge op til, at eleverne overvejer og 
diskuterer:

hvad undervisningsmiljø er• 
hvordan det spiller ind på elevernes • 
velbefindende i skolen – på godt og 
ondt
hvordan man kan gøre undervis-• 
ningsmiljøet bedre.

med de forskellige tegnede hverdags-
situationer, der er afbilledet på tema-
kortene, bliver det nemmere at komme 
omkring både det fysiske, psykiske og 
æstetiske undervisningsmiljø i snakken 
med indskolingseleverne. undervejs i 
udviklingen er materialet - for at sikre 
relevans og brugbarhed - afprøvet i 

praksis af lærere og elever. 
Temakortene sælges som klassesæt 
bestående af 12 temakort i A3-format 
til læreren, 5 sæt med 12 temakort i 
A4-format til eleverne samt en udførlig 
vejledning. Temakortene er i en tyk 
kartonudgave og leveres i en æske, så 
de kan bruges igen og igen.

Temakortene kan købes gennem
 www.dcum.dk/dcum/butik

snAK Om undervisningsmiljø 
med de mindsTe

34

http://www.dcum.dk/dcum/butikken


n med UMV Sådan!  kan dCum tilbyde 
skoler og uddannelsesinstitutioner et 
værktøj, som på en enkel måde leder 
dem gennem umv-arbejdet og gør det 
nemt for dem at samle hovedkonklusio-
nerne undervejs.

UMV Sådan! er en skabelon til undervis-
ningsmiljøvurdering, umv. i skabelonen 
kan skoler og uddannelsessteder samle 
hovedkonklusionerne fra arbejdet med 
umv’en – og herefter er umv’en klar 
til offentliggørelse. dCum har udviklet 
målrettede udgaver af UMV Sådan! til 
skoler, ungdomsuddannelser samt vok-
sen- og videregående uddannelser.

UMV Sådan! sikrer, at skoler og uddan-
nelsessteder kommer omkring de fire 
faser i undervisningsmiljøvurderingen 
– kortlægning, beskrivelse, handlings-
plan samt retningslinjer for opfølgning 
på handlingsplanen. skoler og uddan-
nelsessteder kan bruge skabelonen 
parallelt med faserne i undervisnings-
miljøvurderingen, eller de kan skrive 
deres resultater ind, når arbejdet med 
de fire faser er afsluttet. 

UMV Sådan! kan hentes gratis på 
www.dcum.dk

Planlægning af undervisnings-
miljøvurdering
inden man går i gang med umv sådan! 
kan man med fordel kaste sig over 
værktøjet Dialogkort - Lav en køreplan for 
jeres UMV-forløb, der kan bruges til at 
strukturere en snak om umv’ens hvem, 
hvad, hvordan og hvorfor. dialogkor-
tene er blevet justeret og forbedret i 
2009, så de i endnu højere grad hjælper 
arbejdet med undervisningsmiljøvur-
deringen på vej ved at stille en række 
centrale spørgsmål til umv-forløbet.

Dialogkort – lav en køreplan for jeres 
umv-forløb kan hentes gratis på 
www.dcum.dk

evaluering af undervisnings-
miljøarbejdet
med værtøjet Evaluering af tiltag for bed-
re undervisningsmiljø har dCum udviklet 
et værktøj, som skoler og uddannelses-
steder kan bruge til evaluere tiltag, der 
er sat i gang – eventuelt på baggrund af 
undervisningsmiljøvurderingen.

ved hjælp af evalueringsskemaet kan 
de ansvarlige for arbejdet med under-
visningsmiljøet, fx sikkerhedsgruppen, 
skabe sig et samlet overblik over, om i 

er på rette vej med jeres tiltag.

værktøjet opfordrer til for eksempel at 
gøre status på, hvordan tiltaget virker, 
både ifølge eleverne/de studerende og 
de voksne på skolen eller uddannelses-
stedet. Og det opfordrer til at overveje 
om et tiltag kan bruges til at profilere 
skolen eller uddannelsesstedet. 

Evaluering af tiltag for bedre undervis-
ningsmiljø kan hentes gratis på 
www.dcum.dk

undervisningsmiljøvurdering 
– sÅdAn!

π	IntroduktionNår I har lavet jeres lovpligtige undervisningsmiljøvurdering, UMV, og igangsat eller gennem-

ført tiltagene i jeres handlingsplan, kan I bruge dette værktøj til at lave en evaluering af tiltage-

ne: Hvor langt er I kommet? Hvordan virker tiltaget, både ifølge eleverne og de voksne på sko-

len? Vil I fortsætte med tiltaget eller skal det justeres? Er tiltaget blevet en succes? Og ønsker I 

at profilere skolen med jeres tiltag? Ved hjælp af evalueringsskemaet kan de ansvarlige for arbejdet med undervisningsmiljøet, fx 

sikkerhedsgruppen, skabe sig et samlet overblik over, om I er på rette vej med jeres tiltag.

π	Hvornår	skal	I	evaluere?I skal evaluere de tiltag, I har sat i gang, hvis I ønsker en status på jeres tiltag. I kan tage ud-

gangspunkt i jeres UMV’s fase 4, der angiver retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. 

Her har I skrevet, hvornår og hvordan, I vil gøre status på den enkelte opgave eller indsats, I har 

iværksat.

π	EvalueringsskemaetSkemaets forskellige punkter er først og fremmest tænkt som en måde at strukturere en snak 

om status på opgaverne. Skemaet kan også fungere som et noteredskab, hvor I noterer de vig-

tigste punkter og beslutninger.Skemaet indeholder følgende punkter:• Tiltag: Hvilket tiltag har I sat i gang, jf. handlingsplanen i UMV’en? Hvem er involveret, fx 

elever eller studerende, årgange, lærere eller undervisere, teams?

• Ønsket mål: Hvad vil I opnå, jf. handlingsplanen i UMV’en?

• Hvordan fungerer indsatsen? I kan spørge eleverne eller de studerende eller blot nogle af 

dem, eller de kan selv organisere en tilbagemelding. I kan også spørge de voksne/personalet 

med tilknytning til indsatsen, hvordan de oplever, at indsatsen fungerer. 

• Hvad er det videre forløb? Bør indsatsen fortsætte? Justeres? Fejres? Hvilke eventuelle pro-

blemstillinger er der? Hvem skal informeres osv.

• Hvornår er skemaet udfyldt (dato), og hvem har udfyldt skemaet (udvalg/gruppe/person)?

Det er muligt at tilføje flere rækker i skemaet.

 
π	Gode	råd	til	involvering	af	elevernes	eller	de	studerendes	stemme

Når I spørger eleverne eller de studerende, hvordan indsatsen virker, kan det enten ske i hver 

klasse eller på hvert hold eller med et udvalg af elever eller studerende i eksempelvis en fokus-

gruppe. Hvis I ønsker at bruge en kvantitativ evaluering af et specifikt emne, kan I benytte spør-

geskemaværktøjet Termometeret på www.termometeret.dk. DCUM har også andre værktøjer, 

som kan bruges til at komme i dialog med eleverne eller de studerende. 

Se mere på www.dcum.dk/undervisningsmiljoe

Evaluering	af	tiltag	
for	bedre	undervisningsmiljø

 

Dialogkort

! !

!

– Lav en køreplan for jeres UMV-forløb

Dansk Center for Undervisningsmiljø · Danish Centre of Educational Environment
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Introduktion til skabelonen UMV Sådan!
UMV Sådan! er et værktøj til skolens ledelse, sikkerheds-
gruppe eller MED-udvalg. Skabelonen samler hovedkonklu-
sionerne fra arbejdet med den lovpligtige undervisningsmil-
jøvurdering, UMV, og den kan bruges til at dokumentere, at 
skolen har lavet en færdig UMV. I kan bruge den parallelt med 
faserne i undervisningsmiljøvurderingen, eller I kan sætte je-
res resultater ind, når arbejdet med de fire faser er afsluttet. 

Ved at placere den udfyldte skabelon centralt på skolens 
hjemmeside lever skolen op til kravet om UMV’ens of-
fentlige tilgængelighed. Herefter kan I registrere den på 
Undervisningsmiljøkortet (www.um-kort.dk). 

Sådan bruger I skabelonen
I skal hente skabelonen på www.dcum.dk/undervisningsmil-
joe/vaerktoejer/umv_saadan. I skal gemme skabelonen på 
egen computer, og herefter er det muligt at skrive direkte i 
den, efterhånden som arbejdet med UMV’en skrider frem.
Forsiden dokumenterer, at I har lavet en færdig UMV. I ud-
fylder forsiden til sidst, når I har udfyldt alle de andre felter 
i UMV Sådan! Forsiden synliggør, hvem der har medvirket i 
arbejdet, og hvornår UMV’en er udarbejdet.

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet
I UMV Sådan! beskriver I, hvordan I har grebet kortlægningen 
an. Har I fx brugt kortlægningsværktøjet Termometeret 
(www.termometeret.dk), skriver I det ind her. Det er vigtigt at 
notere, hvordan I har grebet kortlægningen an, for at synlig-
gøre det for andre og for minde jer selv om, hvilke rammer 
der lå til grund for kortlægningen.

Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
I UMV Sådan! beskriver I, hvad jeres kortlægning har vist. Hvis 
I benytter Termometeret, kan I hente resultatet (som fil eller 
præsenteret som point og i søjlediagram) ind i skabelonen. 
I skal beskrive og vurdere såvel de positive som de negative 
sider af undervisningsmiljøet. Et ensidigt fokus på de proble-
matiske sider kan medføre, at man overser de positive sider af 
undervisningsmiljøet, som skolen kan være stolt af og måske 
lære af. Ud fra resultaterne af kortlægningen kan I tale om dét, 
der virker godt på skolen. Overvej, om – og hvordan – I kan 
bruge de positive erfaringer til at arbejde med og udvikle de 
mere indsatskrævende områder af jeres undervisningsmiljø.

DCUM anbefaler, at I drøfter resultaterne fra kortlægningen 
med eleverne. Ud over elevernes undervisningsmiljørepræ-
sentanter kan det være elevrådet eller et udvalg af elever. I kan 
også drøfte resultaterne af kortlægningen på et pædagogisk 
rådsmøde. Notér i UMV Sådan!, hvordan I bearbejdede resul-
taterne og hvem, der var med til det.

Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
Med handlingsplanen viser I, hvilke af de kortlagte og be-
skrevne forhold, som skolen vil gøre en indsats for at udvikle. 
Det kan både være positive og negative sider af undervis-
ningsmiljøet, som I vælger at arbejde videre med.

Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen
Det er et krav til UMV’en, at I skal lave retningslinjer for op-
følgning på handlingsplanen. Det vil sige, at I tager stilling 
til, hvordan I vil følge op på handlingsplanen. I praksis kan 
det ske ved, at I til hver opgave overvejer, hvordan I vil følge 
op og hvornår – og nedfælder disse beslutninger på skrift. 
DCUM anbefaler, at I til hver opgave overvejer hvem (elever, 
lærere og ledelse), der er relevante at inddrage i opfølgnin-
gen. Den konkrete opfølgning på de enkelte opgaver skal ikke 
være gennemført, før I kan offentliggøre jeres UMV, men I 
skal selvfølgelig arbejde videre med opgaverne frem mod je-
res næste UMV. 

Den færdige UMV
Når I har udfyldt alle felterne i UMV Sådan!, udfylder 
I forsiden og har en færdig UMV. UMV’en er nu klar 
til offentliggørelse på skolens hjemmeside samt på 
Undervisningsmiljøkortet (www.um-kort.dk). 

Mere hjælp
Hvis I har brug for mere viden eller flere værktøjer, så kan I få 
hjælp  hos DCUM på telefon 722 654 00 eller via hjemmesi-
den www.dcum.dk, hvor I blandt andet kan finde:

Viden om undervisningsmiljø  •
www.dcum.dk/undervisningsmiljoe/leksikon 

Værktøjer  •
Få inspiration og adgang til flere værktøjer til arbejdet med 
undervisningsmiljø. Til arbejdet med planlægning af UMV 
processen, til arbejdet med de enkelte faser i UMV’en og til 
forbedring af undervisningsmiljøet  
www.dcum.dk/undervisningsmiljoe/vaerktoejer

Love og regler •
Få mere viden om undervisningsmiljø og loven 
www.dcum.dk/undervisningsmiljoe/love_og_regler

Termometeret •
Spørgeskemaværktøj til kortlægning af undervisningsmiljøet 
www.termometeret.dk 

Undervisningsmiljøkortet •
Registrér og synliggør jeres UMV på det elektroniske 
Danmarkskort 
www.um-kort.dk

UMV Sådan!
G R U n D S K o L e
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Hør eleverne!
– når I arbejder på at nedbringe 

støjen på jeres skole

FOKus PÅ sTøj

n At mindske støjniveauet er at skabe 
en bedre hverdag for både børn og 
medarbejdere. 

med de to pjecer Hør børnene! og Hør 
eleverne! deltager dCum i Branchear-
bejdsmiljørådenes, BAr’s, indsatskam-
pagne Sæt støjen på dagsordenen, som 
startede i 2009. BAr arbejder, med et 
landsdækkende tilbud om støjvogter-
kurser i kommunalt regi, på at forbedre 
forholdene i skoler og daginstitutioner, 
hvor støjen giver både ansatte og børn 
store problemer.

med pjecerne opfordrer dCum til, at 
de enkelte skoler og daginstitutioner 
husker børneperspektivet, når de efter 
støjvogterkurset tager fat på indsatsen 
mod støj. derudover kan man hente 
inspiration til, hvordan børnene kan 
deltage i arbejdet. 
Hør børnene! og Hør eleverne! er rettet 
mod henholdsvis dagtilbud og skoler. 
Pjecerne uddeles af BAr til deltagere 
på støjvogterkurserne, og kan desuden 
hentes på www.dcum.dk

læs mere om BAr’s kampagne på 
www.arbejdsmiljoweb.dk

Stopdans, stopdans. Så dan-

ser vi. Så stopper musikken. 

Så stopper vi. 
dreng, 5 år
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Hør børnene!
– når I arbejder på at nedbringe 

støjen i jeres dagtilbud
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n den 26. november 2009 afholdt de 
svenske statslige institutioner Barn- 
och elevombudet og skolinspektionen 
konference under navnet Stoppa kränk-
ningar i Skolan.

i den anledning rejste tre af dCum’s 
bestyrelsesmedlemmer til stockholm 
for at deltage, og for at møde den sven-
ske børne- og elevombudsmand ,BeO, 
lars Arrhenius.

søren gade Hansen, der repræsenterer 
Børnerådet i dCum’s bestyrelse, fortæl-
ler om konferencen:

”det der var enestående her, var mu-
ligheden for at træffe både Børne- og 
elevombudsmanden og repræsentanter 
for skolinspektionen, og dermed mu-
ligheden for at sammenligne tilgangen 
til skolernes problemer, som man i 
sverige løser på en helt anden måde 
end her i landet.”

”sveriges børne- og elevombudsmand 
er en embedsmand i skolesystemet, 
men fungerer som børnenes egen kla-
geinstans. Børnene har altså mulighed 
for at blive hørt af systemet, uden at 
være afhængige af at have en ressour-
cestærk voksen som mellemmand.”

”Børn der trives, lærer godt. det er 
udgangspunktet for skoleinspektio-
nens arbejde, og det var så glædeligt at 

opleve deres meget positive tilgang til 
opgaven. At de betragter sig selv som 
kvalitetsudviklere med speciale i børne-
perspektiv.”

”vi var helt høje, da vi havde været der. 
vi kunne virkelig se et potentiale for 
det danske skolevæsen. det tegnede 
langtrækkende perspektiver”

sTOP KrænKelser 
i sKOlen
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n dCum har i fællesskab med Bør-
nerådet foretaget en undersøgelse af 
hygiejnen på skoletoiletter. 1168 elever 
fra 7. klasser fordelt over hele landet 
har svaret på spørgsmål om toiletfor-
holdene på deres skole. Af undersøgel-
sesrapporten, som udkom i april 2009, 
fremgår det blandt andet, at over 60 
% af eleverne synes, at skolens fysiske 
rammer er utilfredsstillende, og at mere 
end halvdelen af eleverne synes, at 
toiletterne altid eller ofte er ulækre. de 
fortæller om toiletter, hvor der mangler 
sæbe, toiletpapir, varmt vand og hvor 
der ikke er mulighed for at lukke døren. 

skader koncentration 
og indlæring
Tre ud af ti elever fortæller, at de ikke 
vil bruge skolens toiletter, men i stedet 
går og holder sig, og det betyder, at de 
nogle gange  har koncentrationsbesvær 
i timerne. Hver tredje elev svarer, at toi-
letternes tilstand betyder, at de altid el-
ler ofte går og holder sig, og hver fjerde 

fortæller, at det sker nogle gange. det 
er særligt pigerne, der vælger at holde 
sig i stedet for at benytte toiletterne.

lave forventninger 
elevernes forventninger til toiletforhol-
dene på skolen er meget lave. det lader 
til, at mange elever har affundet sig 

med de beskidte toiletter. deres ønsker 
til forbedringer er heller ikke ekstrava-
gante. de omfatter bedre rengøring, 
adgang til toiletpapir og sæbe, mere 
private forhold og en gang maling.

dCum’s og Børnerådets rapport kan 
hentes på www.dcum.dk

‘der Burde seriøsT Blive 
gjOrT nOgeT ved deT’ 
– om skoletoiletter anno 2009

Skoletoiletter 2009
- 'der burde seriøst blive gjort noget ved det'
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n uddannelsesinstitutionerne er forpligtede til at sikre, at undervis-
ningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvar-
ligt. det siger undervisningsmiljøloven. de senere års tragiske 
skoleskyderier i Finland og usA har desværre vist, at den forplig-
telse kan omfatte situationer, der kan være meget svære såvel at 
forebygge som at håndtere.

dCum har i 2009 deltaget i den arbejdsgruppe, som har givet 
input til den konkrete vejledning om forebyggelse og håndtering af 
ulykker og sikkerhedstrusler, som undervisningsministeriet udgav 
i sommeren 2009. i vejledningen kan uddannelsesinstitutionerne 
læse om, hvordan de kan forebygge udvikling af voldelig adfærd 
og etablere interne kriseberedskaber. vejledningen skal være en 
inspiration for det lokale arbejde med forebyggelse og håndtering 
af ulykkes- og sikkerhedsrisici. 
 
dCum yder konkret vejledning til uddannelsesinstitutionerne i 
spørgsmål knyttet til vejledningen om sikkerhed og krisebered-
skaber.

Sikkerhed og kriseberedskaber – råd og vejledning til skoler og uddan-
nelsesinstitutioner kan hentes som pdf-fil på 
www.dcum.dk eller på www.uvm.dk

siKKerHed Og 
KriseBeredsKABer 
– råd og vejledning til skoler 
og uddannelsesinstitutioner

n At fordybe sig i et samtaleemne, komme hele 
vejen rundt og finde så mange forskellige vinkler som 
muligt, kan være udfordrende og tidskrævende. med 
Fokusgrupper – en metode til dialog om udvalgte emner 
tilbyder dCum en enkel og effektiv måde at struk-
turere dialogen på, så den bliver nuanceret uden at 
miste fokus i forløbet.

metoden kan bruges, hvad enten i er på idéjagt i 
begyndelsen af en proces, har brug for reflektioner 
undervejs, eller er i gang med at evaluere. i arbejdet 
med en undervisningsmiljøvurdering er Fokusgrup-
per særligt velegnede, når man ønsker at få uddybet 
resultaterne fra kortlægningsfasen, og når man 
ønsker at finde konkrete forslag til forbedringer.

Fokusgrupper – en metode til dialog om udvalgte em-
ner, samt det tilhørende Skema til folkugruppesamtale 
kan hentes på www.dcum.dk

FOKusgruPPer

Fokusgruppe

Dansk Center for Undervisningsmiljø · Danish Centre of Educational Environment
www.dcum.dk · dcum@dcum.dk · tlf. +45 722 654 00 · fax +45 722 654 01Blommevej 40 · DK - 8930 Randers NØ
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n Alle folkeskoler skal udarbejde en an-
timobbestrategi som en del af et værdi-
regelsæt. det er en af konsekvenserne 
af en lovændring, som trådte i kraft i 
august 2009. Hver enkelt skole skal 
selv udforme deres strategi for, hvor-
dan de vil styrke trivsel og bekæmpe 
mobning, siger l186, ”lov om ændring 
af lov om folkeskoleloven.”

skabelon og guide til 
antimobbestrategi
For at hjælpe skolerne på vej med stra-
tegiarbejdet har dCum udarbejdet Ska-
belon til antimobbestrategi, der i 2009 
er blevet suppleret med guiden Sådan 

bruger I Skabelon til antimobbestrategi, 
som alle skoler kan bruge, når de skal i 
gang med strategien. 

ved at følge skabelon til antimobbe-
strategi er man sikker på at huske alle 
de centrale vinkler og spørgsmål, som 
skolen skal omkring for at sikre en 
systematiseret og handlingsorienteret 
indsats for elevernes trivsel og mod 
mobning i skolen.

Hvis en antimobbestrategi skal virke 
i praksis, er det afgørende at den er 
kendt af alle og er til at handle efter 
i hverdagen. derfor er det vigtigt, at 

strategien inddrager alle parter i skolen, 
både i tilblivelsesprocessen og i det 
endelige indhold. det er tankerne bag 
Skabelon til antimobbestrategi, og det er 
dCum’s håb, at den vil hjælpe mange 
skoler godt på vej mod en hverdag med 
større trivsel for alle.

Hent Skabelon til antimobbestrategi og 
Sådan bruger I skabelon til antimobbe-
strategi på www.dcum.dk

sammen mod mobning
viden, redskaber og metoder – og mas-
ser af inspiration. dCum driver portalen 
sammenmodmobning.dk, som er et vi-
densforum for alle grundskolens mange 
forskellige aktører. Portalen blev etable-
ret som led i kampagnen sammen mod 
mobning, og danner fortsat ramme for 
erfaringsudveksling, vidensdeling og 
formidling mellem en stor gruppe af 
brugere, fra skoleelever til eksperter.

med målsætningen: ”at give grund-
skolens forskellige aktører viden, der 
kvalificerer til handling samt tilbyde 
værktøjer og metoder til at skabe trivsel 
og modvirke mobning i skolen,” er 
sammenmodmobning.dk et oplagt 
sted at gå på opdagelse, hvad enten 
man kommer forbi med antimobbe-
strategien under armen eller blot med 
nysgerrighed og lyst til at stå sammen 
mod mobning.

Besøg www.sammenmodmobning.dk

sTrATegi mOd mOBning
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n dCum’s hjemmeside bliver hele 
tiden videreudviklet, forbedret og 
opdateret med henblik på at være så 
overskuelig, informativ og brugervenlig 
som muligt. i overensstemmelse med 
centerets webstrategi er hjemmesiden 
i 2009 blevet optimeret med hensyn til 
brugervenlighed og brugerrelevans.

som dCum’s centrale formidlingska-
nal skal hjemmesiden være let at gå til 
for alle i centerets brede målgruppe. 
På den baggrund er hjemmesiden i 
2009 blevet relanceret med en struktur, 
der giver de forskellige brugergrupper 
mulighed for at klikke sig direkte ind på 
samlinger af målrettede og relevante 

materialer, værktøjer og artikler via 
indgange på forsiden. 

sideløbende med lanceringen af den 
nye struktur foregik et mindre synligt, 
men ikke mindre omfattende arbejde 
med  at flytte dcum.dk til et fleksibelt 
open source Cms, og med at optimere 
siderne, så de overholder de vejledende 
standarder for fx kodning af hjemme-
sider og tilgængelighed for handicap-
pede.

Bedst på nettet 2009
For femte år i træk deltog dcum.dk i 
2009 i Bedst på nettet, der er iT- og 
Telestyrelsens årlige vurdering af et 
udvalg af offentlige hjemmesider. som 
noget nyt foregik bedømmelsen i 2009 
ikke udelukkende på grundlag af arran-
gørens screeninger, men også på bag-
grund af selvevaluering og brugertilken-
degivelser. da dcum.dk i den samlede 
vurdering placerede sig blandt de fem 
bedste i kategorien øvrige myndighe-
der og institutioner, blev siden nomine-
ret til en pris i Bedst på nettet 2009.
dcum.dk blev af iT- og Telestyrelsen 
vurderet til fire netkroner ud af fem, 
og dCum glæder sig over at bruger-
tilfredshed var med til at fremhæve 
websiden som en af de bedste på sit 
område.

www.dcum.dk
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FOTOFOrTællinger 
– ny FOrmidlingsFOrm 
PÅ dCum.dK
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FOTOFOrTællinger 
– ny FOrmidlingsFOrm 
PÅ dCum.dK

n Arbejdet med undervisningsmiljø 
kan se ud på mange forskellige måder.  
dCum har i 2009 besøgt skoler og 
uddannelsessteder, og resultatet er nu 
synligt på www.dcum.dk: en række foto-
fortællinger –  tankevækkende, informa-
tive og lige til at blive inspireret af.

sofus, vil du være gårdvagt?
sofus og Frederikke fra skørping skole 
fortæller om, hvad et godt undervis-
ningsmiljø er - og ikke er - for dem.

undervisningsmiljø er en 
svævebane
da Astrup skole vandt undervisnings-
miljøprisen i 2008, blev de 25.000 
præmiekroner omsat i en svævebane til 
eleverne.

undervisningsmiljøvurdering 
i søværnet
På søværnets sergent- og grundskole 
i Frederikshavn laver de undervisnings-
miljøvurdering to gange om året, og 
eleverne er involveret gennem hele 
processen.

en strøm af evalueringer
På elektrikeruddannelsen varer grund-
forløbet tyve uger, og der kan gå tre år 
mellem hver undervisningsmiljøvurde-
ring. Technology College Aalborg har 
fundet en løsning, der virker.

Cafédebat på Favrskov
gymnasium
Favrskov gymnasium er i gang med at 
lave undervisningsmiljøvurdering. som 
led i det indledende arbejde er der ar-
rangeret cafédebat med en elev fra hver 
klasse.

se fotofortællingerne på www.dcum.dk

se også fotofortællingen om Trivselsda-
gen på mou skole på 
www.sammenmodmobning.dk
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n de fleste erhvervsskoler prioriterer 
arbejdet med et godt undervisningsmil-
jø højt.  erhvervsskolernes ledelser er 
bevidste om, at et godt undervisnings-
miljø er vigtigt for elevernes trivsel, 
motivation og læring, og de er klar over, 
at det er vigtigt at inddrage elevernes 

synspunkter i arbejdet med at skabe et 
godt undervisningsmiljø.

det er den overordnede konklusion i 
Undervisningsmiljøet på erhvervsuddannel-
serne 2009, en rapport hvori dCum eva-
luerer initiativet ”Bedre skolemiljø” samt 

kortlægger og vurderer erhvervsskoler-
nes undervisningsmiljøvurderinger.

evalueringen og den konkluderende 
rapport er udarbejdet på undervis-
ningsministeriets foranledning med det 
formål at afklare, hvordan og hvorvidt 

undervisningsmiljøeT PÅ 
erHvervsuddAnnelserne 2009
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initiativet ”Bedre skolemiljø” har påvir-
ket undervisningsmiljøet på erhvervs-
uddannelserne.

som supplement til evalueringen af ini-
tiativet “Bedre skolemiljø” blev dCum 
bedt om at kortlægge skolernes fokus 
på skolemiljø, herunder metoder, værk-
tøjer og udbredelse, samt at kortlægge 
skolernes arbejde med undervisnings-
miljøvurderinger. Formålet var at skabe 
et overblik over, hvor meget, hvordan 
og hvor kvalificeret erhvervsskolerne 
arbejder med undervisningsmiljøet og 
undervisningsmiljøvurderingen.

undersøgelsen er gennemført med 

fokus på, hvordan erhvervsskolernes 
ledelse forstår undervisningsmiljøet på 
deres skoler, og rapporten skal læses 
i det perspektiv og ikke forstås som et 
dækkende billede af undervisningsmil-
jøet på erhvervsuddannelserne, hvor 
både ledelsen, medarbejdernes og 
elevernes synsvinkler måtte indgå.

udvalgte konklusioner 
fra rapporten:

initiativet ”Bedre skolemiljø” er • 
generelt blevet godt modtaget og 
har haft effekt på erhvervsskolernes 
fokus på - og konkrete tiltag til - for-
bedring af undervisningsmiljøet.
Kvaliteten af det generelle undervis-• 

ningsmiljø er højt på erhvervsskoler-
ne, som for de flestes vedkommende 
ifølge ledelsen prioriterer arbejdet 
for et godt undervisningsmiljø højt 
– både blandt ledelse og medarbej-
dere.
På uddannelser med korte skolefor-• 
løb og varierende perioder kan det 
være svært at få inddraget eleverne i 
tilstrækkelig grad.
Tendensen er, at erhvervsskolerne • 
har mere fokus på undervisnings-
miljøet på grundforløbet end på 
hovedforløbet.
generelt har erhvervsskolerne mest • 
fokus på det psykiske og sociale un-
dervisningsmiljø – især på grundfor-
løbet. På hovedforløbet vægtes typisk 
det fysiske undervisningsmiljø. det 
æstetiske undervisningsmiljø er den 
mest oversete del af undervisnings-
miljøet på de fleste erhvervsskoler.
der er uoverensstemmelse mel-• 
lem, hvordan erhvervsskolerne selv 
mener, de klarer arbejdet med at 
vurdere deres undervisningsmiljø, 
og hvordan dCum betragter det. Af 
dCum’s kortlægning fremgår det, 
at kun 33 % af erhvervsskolernes 
umv’er lever op til lovens krav.

evalueringsrapporten Undervisningsmil-
jøet på Erhvervsuddannelserne 2009 er 
udgivet af dCum i maj 2009

rapporten kan bestilles eller hentes fra 
www.dcum.dk
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n man kan stille et hav af spørgsmål 
omkring børnemiljø og undervisnings-
miljø. Og det gør man! en af dCum’s 
vigtige funktioner er at formidle viden 
og at svare på spørgsmål om sit store 
genstandsfelt.

ringer man til dCum’s hovednummer – 
722 654 00 – får man som regel fat på se-
kretær Bente sanderhoff, som er ekspert 
i Termometeret, Børnemiljøtermomete-
ret og dCum’s interaktive kort. det er 
dCum’s bestræbelse, at alle spørgsmål 
om de elektroniske værktøjer såvidt mu-
ligt besvares straks ved henvendelse, og 
succesraten er høj. Alle øvrige henvendel-
ser besvares inden for 10 hverdage, enten 
af en af centerets egne medarbejdere 
eller via formidling videre ud i dCum’s 
store netværk af eksperter.

det er kendetegnende for dCum’s 
medarbejdere, at de både er specialister 
og generalister. Og det er der brug for, 
når telefonerne ringer...

Hvor mange elever må der være i et • 
klasselokale?
min datter på 12 år bliver mobbet, • 
hvad kan vi gøre?
Hvor meget støj må der være, før det • 
er skadeligt?
er der bestemte farver, der er særlig • 
gode for indlæringen?
Har jeg en printer?• 
når jeg nu skal i praktik, hvordan er • 
jeg så forsikret?
Kan mobning have helbredsmæssige • 
konsekvenser?
Hvor i alverden er de skemaer • 
henne?

Hvad er elevmægling, og hvad kan vi • 
bruge det til?
Hvad skal vi gøre, når vi har glemt • 
vores adgangskode til Termomete-
ret?
vi skal til at lave en dCum... eller en • 
Bmv, eller hvad hedder det?
Hvordan skal vi behandle et barn i • 
sorg?
er Hgv også omfattet af undervis-• 
ningsmiljøloven?
Hvordan vurderer vi, om skolens • 
legeplads er sikkerhedsmæssigt 
forsvarlig?

KlAr, PArAT – svAr?

46



n dCum deltager i netværk og dri-
ver egne netværk for at inspirere og 
blive inspirerede, for at få ny viden 
og formidle ny viden, og fordi faglige 
netværk styrker det helhedssyn, der er 
så nødvendigt i centrets arbejde. net-
værksdeltagelse baserer sig naturligvis 
også på et ønske om indflydelse, der 
hvor børnemiljø og undervisningsmiljø 
er på dagsordenen.

dCum lægger vægt på, at de netværk 
vi lægger vores tid i, er effektive, fagligt 
velfunderede og seriøse. 

Kommunenetværk
Kommunenetværket er oprettet med 
den overordnede hensigt at få en bedre 
kontakt og kommunikation med det 
kommunale niveau. netværket, som 
består af repræsentanter for børne-
miljøområdet og undervisningsmiljø-
området i de enkelte kommuner, har 
til formål at skabe et forum for dialog 
og vidensdeling mellem dCum og 
kommunerne. dels ønsker dCum at 
få indblik i kommunernes praktiske 
erfaringer omkring børnemiljø og un-

dervisningsmiljø, og dels kan netværket 
benyttes som kommunikationskanal til 
dagplejere, daginstitutioner og skoler, 
så flest muligt kan få kendskab til og 
gavn af centrets tilbud om materialer, 
værktøjer og konferencer.

dCum har inviteret alle kommuner til 
at stille med 2-3 repræsentanter til net-
værket. ved udgangen af 2009 havde 
74 kommuner stillet repræsentanter til 
kommunenetværket.

reBus
styringskomiteen for eu’s Kattegat-
skagerrak-program, KAsK, bevilgede 
mandag den 02. november 761.315 
eurO  til det fællesnordiske samar-
bejdsprojekt reBus - rejsen til et bedre 
undervisningsmiljø, og dCum’s andel 
i et nyt nordisk projektnetværk var der-
med en realitet.

Projektet skal binde regionen sammen 
ved at udvikle metoder til, hvordan 
børn, unge, pædagogisk personale, 
arkitekter og andre brancheorganisatio-
ner i samarbejde kan forbedre under-
visningsmiljøet. metoderne, som skal 

kunne fungere på tværs af grænser, skal 
testes og evalueres i 12 børnehaver og 
skoler i Kattegat/skagerrak-regionen og 
senere spredes videre til andre skoler 
og børnehaver i programområdet. det 
er dCum’s målsætning, at metoderne 
i danmark skal gøres tilgængelige for 
brugere i hele landet.

neTværK – synergi 
Og vidensdeling

DCUm’s NETvæRK i  2009 :

dansk evalueringsselskab 
det nationale samarbejde
effectiveness of Programs to Pre-
vent school Bullying
esB-netværk
eXbus
Fremme af mental sundhed blandt 
skolebørn
Kommunenetværket
netværk for skolebyggeri
nordisk Forum for megling og 
Konflikthandtering
reBus
viP-gruppen
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http://dcum.dk/dcum/netvaerk/effectiveness-programs-prevent-school-bullying
http://dcum.dk/dcum/netvaerk/effectiveness-programs-prevent-school-bullying
http://dcum.dk/dcum/netvaerk/esb-netvaerk
http://dcum.dk/dcum/netvaerk/exbus
http://dcum.dk/dcum/netvaerk/fremme-af-mental-sundhed-blandt-skoleboern
http://dcum.dk/dcum/netvaerk/fremme-af-mental-sundhed-blandt-skoleboern
http://dcum.dk/dcum/netvaerk/kommunenetvaerk
http://dcum.dk/dcum/netvaerk/netvaerk-for-skolebyggeri
http://dcum.dk/dcum/netvaerk/nordisk-forum-for-megling-og-konflikthandtering
http://dcum.dk/dcum/netvaerk/nordisk-forum-for-megling-og-konflikthandtering
http://dcum.dk/dcum/netvaerk/rebus
http://dcum.dk/dcum/netvaerk/vip-gruppen


“ en virkelig god og inspirerende dag.”
” Tak for i torsdags. det var en både in-
spirerende og givtig dag. det er dejligt, 
at der er så mange ildsjæle i kampen 
mod mobning og deslige.”

n sådan lød et par af tilbagemeldin-
gerne efter viP-gruppens årlige møde 
den 8. oktober 2009 på Hindsgavl slot 
ved middelfart, hvor der endnu engang 
blev diskuteret og udvekslet erfaringer, 
inspiration og ideer i dCum’s netværk 
af praktikere og konsulenter med viden 
om psykisk og socialt undervisnings-
miljø i grundskolen.

viP står i denne sammenhæng for 
viden, inspiration og Proceshjælp, 
hvilket netop er, hvad viP-gruppens 
medlemmer kan tilbyde deres målgrup-
pe: grundskolen og dens interessenter. 
viP-gruppen er sammensat af en række 
personer, der med forskellige erfarin-
ger og baggrunde tilbyder at rådgive, 
undervise og yde proceskonsultation 
inden for forskellige temaer, der vedrø-
rer det sociale og psykiske liv i skolen. 
derudover fungerer gruppen som et 
netværk af personer, der engagerer sig i 
arbejdet med et bedre socialt undervis-
ningsmiljø for alle i grundskolen.

På portalen www.sammenmodmob-
ning.dk kan man finde viP-gruppen og 
tage direkte kontakt til den person, der 
har kompetencer, som svarer til skolens 
eller rekvirentens behov. På portalen er 
det også muligt at ansøge om at blive 
en del af gruppen.

Find viP-gruppen på www.sammen-
modmobning.dk

viP-gruPPen: 
POrTræT AF eT neTværK

FAKTA Om viP-GRUPPEN

viP-gruppen er et netværk, som • 
dCum har etableret
dCum er formidlingsplatform • 
mellem skoler og viP-gruppen
Aftaler og afregning sker direkte • 
mellem rekvirent og viP-person
Personer med særlig viden og • 
særlige ressourcer og kompe-
tencer inden for det sociale og 
psykiske undervisningsmiljø i 
grundskolen kan blive en del af 
viP-gruppen.
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udgivelser Og ArTiKler FrA dCum

ARTiKLER

De voksne kan også mobbe 
Kronik i Weekendavisen den 14. august 2009

Erhvervsskolernes undervisningsmiljø anno 2009 
Kronik i uddannelsesbladet nr. 7/8 2009

hvorfor larmer Oskar? 
Kronik i Politiken den 26. december 2009

Børnemiljøvurdering og kvalitetsudvikling 
i Børns hverdag nr. 6 2009

Effektiv indsats mod mobning i skolen – hvordan? 
i månedsmagasinet skolen nr. 2 2009

Eleverne er eksperter i Undervisningsmiljø 
i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift nr. 3 2009

Forældrene er vigtige 
i skolebestyrelsen nr. 2 2009

Krav på respekt og tryghed 
i skolebestyrelsen nr. 5 2009

Lærere mobber også 
i Frie skoler nr. 1 2009

Rettigheder for børn i Danmark 
i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift nr. 3 2009

vi står ved mobberapport 
i Politiken den 29. maj 2009

UDGivELsER

hør børnene!  – når i arbejder på at 
nedbringe støjen i jeres dagtilbud 
en inspirationspjece til støjvogtere i daginstitutioner

Børnemiljøkortet – en informationspjece 
en pjece som fortæller om Børnemiljøkortets muligheder

Undervisningsmiljøet på erhvervsuddannelserne 
evaluering af initiativet ”Bedre skolemiljø” 
og af undervisningsmiljøvurderinger

Relationer mellem lærere og elever 2009 
– en undersøgelse i 7. Klasse 
en undersøgelsesrapport udgivet i 
samarbejde med Børnerådet

Elevernes syn på undervisningsmiljøet i grundskolen 
– Landsresultater fra termometeret 2008-2009 
en rapport om undervisningsmiljø 
set med elevernes øjne

Få en snak om undervisningsmiljø 
– temakort til indskolingen 
et materiale til dialog med de mindste

En dag om Undervisningsmiljø 
en guide med konkrete forslag til temadage

hør eleverne!  – når i arbejder på at 
nedbringe støjen på jeres skole 
en inspirationspjece til støjvogtere i grundskolen

Undervisningsmiljøkortet – en informationspjece 
en pjece der fortæller om undervisningsmiljøkortets 
muligheder
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dCum’s BesTyrelse Og BudgeT

Jes Lunde, bestyrelsesformand
udpeget af undervisningsministeren

Troels Boldt Rømer
danske skole elever

Caroline Klint
danske gymnasieelevers sammenslut-
ning

mark Fransen
erhvervsskolernes elevorganisation, 
landssammenslutningen af Handels-
skolestuderende

Lisbeth Bylov Falgren
lærerstuderendes landskreds, sygeple-
jestuderendes landssammenslutning, 
Pædagogstuderendes studieorganisation, 
sammenslutningen af danske socialråd-
giverstuderende

Anna Juul Bager 
danske studerendes Fællesråd. 
repræsenterer studerende ved de 

Jan Bjergskov Larsen
Kommunernes landsforening

Niels munkholm Rasmussen
danske undervisnings-
organisationers samråd

Ning de Coninck-smith
rektorkollegiet ved de lange 
videregående uddannelser

Birgit Bach-valeur
Forældreorganisationen skole 
og samfund

Kurt Ernst
Frie grundskoler, privatskoler, friskoler 
og efterskoler v. danmarks Privatsko-
leforening, dansk Friskoleforening, 
efterskoleforeningen m.fl.

Nini Kragh Jensen
danske erhvervsskoler -Bestyrelserne, 
danske landbrugsskoler, sOsu – 
Bestyrelserne, Produktionsskole-
foreningen

DCUm’s BEsTyRELsE

dCum’s bestyrelse har den overordnede ledelse af centret og fastlægger centrets virksomhed. Bestyrelsen består 
af 15 medlemmer, der repræsenterer aktører fra dagtilbuds-, skole- og uddannelsesverdenen i danmark.
Bestyrelsens funktionsperiode er 01. oktober 2009 til 30. september 2011.
Formandens funktionsperiode er 01. oktober 2009 til 30. september 2013.

Lone Eibye mikkelsen
gymnasieskolernes rektorforening, 
gymnasiernes Bestyrelsesforening, 
Bestyrelsesforeningen for vuC

søren Bork Pedersen
Professionshøjskolernes rektorkol-
legium

søren Gade hansen
Børnerådet

BUDGET 2009

Finanslovsbevilling:   8.400.000
reservation fra 2008:   740.000

Budget i alt:   9.140.000
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Dansk Center for Undervisningsmiljø · danish Centre of educational environment

www.dcum.dk · dcum@dcum.dk · tlf. +45 722 654 00

Blommevej 40 · dK - 8930 randers nø


