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n Undervisningsmiljøloven og dagtil-
budsloven kan bruges som afsæt for 
udvikling af den pædagogiske praksis – 
til gavn for børn, elever og studerende 
i offentlige og private dagtilbud, skoler 
og uddannelsessteder. værktøjet er den 
lovpligtige børnemiljøvurdering, Bmv, 
eller undervisningsmiljøvurdering, 
Umv.

med den lovpligtige børnemiljøvurde-
ring har dagtilbud og kommuner fået et 

redskab, der inddrager børns oplevelser 
af dagtilbuddenes kvalitet; et redskab 
som uddannelsesverdenen allerede fik 
med Undervisningsmiljøloven i 2001. 
de lovpligtige børne- og undervisnings-
miljøvurderinger kan give politikere og 
andre beslutningstagere informationer 
til arbejdet med at kvalitetsudvikle og 
skabe helhed og sammenhæng i dagtil-
buddenes, skolernes og uddannelsesin-
stitutionernes opgaveløsning.

Børne- og undervisningsmiljøvurde-
ringer kan være med til at opbygge en 
ny tradition for at inddrage børnenes, 
elevernes og de studerendes oplevelse 
af deres eget miljø – og dermed sættes 
brugernes trivsel i fokus. med børne- 
og undervisningsmiljøvurderingen har 
beslutningstagere på alle niveauer mu-
lighed for at kunne bidrage væsentligt 
til at skabe helhed i den sammenhæn-
gende børne- og uddannelsespolitik i 
landet og dermed skabe basis for nye 
pædagogiske handlemuligheder i prak-
sisfeltet, hvor lovens bogstav og ånd 
omsættes til hverdagens liv og lyst. 

Børnemiljølovens indskrivning i dagtil-
budsloven den 01. august 2007 åbner 
for at betragte Bmv som et dokumen-
tationsværktøj, der kan bidrage med 
et kvalitetsudviklende perspektiv på 
hele dagtilbudsområdet – fx i arbejdet 
med socialt udsatte børn og belastende 
social arv. Hermed kan børnemiljø-
vurderingen blive et instrument, der 
skaber helhed og som kan forbinde den 
overordnede kommunale børnepolitik 
med oplevelsen af dagligdagen i det 
miljø, som den udspilles i, og som 
den opleves af de primære brugere af 
dagtilbuddet – børnene. i henhold til 
dagtilbudsloven skal der udarbejdes 
børnemiljøvurderinger for alle dagtilbud 
for de 0-6-årige og for fritidshjem for 
børn i skolealderen. i skolen og senere i 
uddannelsesforløbet videreføres dette i 
kravet om udarbejdelse af en undervis-
ningsmiljøvurdering. 

i dagtilbudsloven og Undervisnings-
miljøloven er der inspiration at hente 
for såvel politikere som forvaltninger, 
bestyrelser, ledere, pædagoger og un-
dervisere. For alle parter er det relevant 
at drøfte en række punkter ud fra de to 
loves krav og intentioner:

Hvordan kan Bmv og Umv bidrage til 
• arbejdet med at kvalitetsudvikle 

dagtilbuds- og uddannelsesområdet?
• forebyggelse af belastende social arv 

og udelukkelse fra fællesskabet?

PædagOgisK 
KvaliTeTsUdviKling 
med Bmv Og Umv
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• at sikre demokrati og medbestem-
melse for brugerne?

• kulturel og værdimæssig rummelig-
hed for alle brugere?

• dokumentation af pædagogisk prak-
sis, set med brugernes øjne?

• en sammenhængende børne- og 
uddannelsespolitik med helhed i 
opgaveløsningen?

Opfordringen herfra lyder: Brug de 
muligheder i har for at lægge kvalitet 
og indhold i arbejdet med Bmv’en og 
Umv’en, så det ikke bliver sur pligt-
dokumentation, men tværtimod får 
chancen for at blive en »øjen-åbner«. 

arbejdet med børnemiljø og undervis-
ningsmiljø med inddragelse af bør-
nenes, elevernes og de studerendes 
perspektiv på deres daglige vilkår er en 
invitation til pædagogisk kvalitetsud-
vikling!

Jes Lunde, bestyrelsesformand

Jes Lunde, bestyrelsesformand
Udpeget af undervisningsministeren

Troels Boldt Rømer
Danske Skole Elever, repræsenterer 
grundskoleeleverne

Anne Marie Appelqvist
Danske Gymnasieelevers Sammen-
slutning, repræsenterer studerende 
ved ungdomsuddannelserne

Rasmus Volf
Erhvervsskolernes Elevorganisation, 
repræsenterer studerende ved ungdoms-
uddannelserne

Rasmus Balslev
Pædagogstuderendes Landssammenslut-
ning, repræsenterer studerende ved de 
videregående uddannelser

Jonas Elsborg
Danske Studerendes Fællesråd, 
repræsenterer studerende ved de 
videregående uddannelser

Gunhild Bach Nielsen
Kommunernes Landsforening

Henrik Billehøj
Danske Undervisningsorganisationers 
Samråd

Ning de Coninck-Smith
Rektorkollegiet ved de lange 
videregående uddannelser

Birgit Bach-Valeur
Forældreorganisationen Skole og 
Samfund

Per Kristensen
De frie skoleorganisationer

Ulla Groth
Erhvervs- og produktionsskoler

Ulla Koch
Gymnasie- og VUC-skolerne

Tanja Miller
CVU og MVU

Søren Gade Hansen
Børnerådet, indstillet af 
Familieministeriet

DCUM’S BESTyRELSEBUDGET 2007

Finanslovsbevilling  8.060.809
Overført fra budget 2006  239.498

Samlet budget 2007  8.300.307
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n ønsker vi at bevare et levende, rum-
meligt og inkluderende demokratisk 
samfund for alle, så skal mulighederne, 
adfærden og menneskesynet udvikles 
og tilegnes fra barnsben hos hver enkelt 
borger. langt hovedparten af alle børn 
er i dagtilbud før skole- og uddan-
nelsessystemet tager over. derfor er 
dagtilbudsloven og Undervisningsmil-
jøloven centrale for den demokratiske 
udviklingsproces, der skal foregå i såvel 
dagtilbud som på skoler og andre ud-
dannelsessteder.

i 2007 har dCUm fortsat arbejdet 
for, at elever og studerende, som de 
primære brugere af skoler og uddan-
nelsesinstitutioner, får de bedst mulige 
betingelser for at få indflydelse på deres 
egen hverdag. 

når det lykkes ledelse og lærere at 
opfatte elever og studerende som 
ligeværdige parter i arbejdet med 
undervisningsmiljø, er det et fantastisk 
eksempel på demokrati i praksis. et 
godt undervisningsmiljø og demokrati 
følges ad. et uddannelsessted med en 
demokratisk adfærd er også et sted, 

som sikrer elever og studerende indfly-
delse på undervisningsmiljøet og sikrer, 
at de føler sig respekterede og ligevær-
dige. Uddannelsessystemets formål er 
at forberede til deltagelse, medansvar, 
rettigheder og pligter i et samfund med 
frihed og folkestyre:

grundstenen til fremtidens demokra-
tiske medborgere og handlekraftige 
aktører lægges, når brugerne inkluderes 
i bestræbelserne på at udvikle skoler 
og uddannelsessteder og inddrages i 
de demokratiske processer. elever og 
studerende skal indgå som aktive med-

reT Til indFlydelse 
Og yTringsFriHed

DCUM’s medarbejdere 2007
Fra venstre: Camilla Dalsgaard Larsen, Christina Holst Færch, Jens Lindberg, Helle 
Stenbro, Charlotte Sandberg Christensen, Karin Møller Villumsen, Inger Nielsen, Peter 
Poulsen, Mette Børgesen Jensen, Lis Ranch, Bente Sanderhoff, Trine Kjær. På trappen: 
Ole Juhl.
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spillere og ligeværdige parter, og deres 
holdninger og synspunkter skal respek-
teres – også når de ikke lige passer ind 
i den herskende vanetænkning.

i 2007 har ungdomsuddannelsesom-
rådet været et af dCUm’s indsats-
områder. dCUm har blandt andet 
ladet eleverne komme til orde i en 
omfattende kvalitativ undersøgelse om 
ungdomsuddannelserne og lagt op til 
udveksling af gode erfaringer – blandt 
andet på seminaret »Spot på undervis-
ningsmiljø«. at skabe de bedste betin-
gelser for at eleverne ytrer sig om deres 
hverdag er også i fokus i projektet »Kva-
litet i undervisningsmijløet«, hvor der 
arbejdes på udvikling af et procesværk-
tøj suppleret med forskellige forslag til 
dialogredskaber.

dCUm’s andet indsatsområde i 2007 
har været dagtilbud. i 2007 har dagtil-
bud været højt prioriteret med henblik 
på at stille en basisviden om børne-
miljø til rådighed og udvikle redskaber 
til arbejdet med børnemiljøvurderingen.  
i 2007 blev Børnemiljøloven indskrevet 
i dagtilbudsloven. dagtilbudsloven slår 

fast, at danske børn har ret til ytrings-
frihed, medbestemmelse og indflydelse 
på deres hverdag i det dagtilbud, de 
går i.

dagtilbudsloven kræver, at børnemil-
jøet vurderes i et børneperspektiv. 
Børnenes oplevelser af børnemiljøet 
skal inddrages alt efter børnenes alder 
og modenhed. Børneperspektivet er 
altså et middel, hvormed vurderingen 
af børnemiljøet skal foretages. Børn 
er kompetente, de skal respekteres og 
lyttes til. Børn skal anerkendes for den 
viden, de meninger og de holdninger, 
de har. dette gælder også helt små 
børn uden et verbalt sprog (spædbørn 
udtrykker eksempelvis mening, når 
de skriger og sutter). med forskellige 
metoder og med en indstilling, der 
fokuserer på børneperspektivet, er det 
muligt at inddrage alle børns (også små 
børns) oplevelser og lade børn komme 
til orde.

Børn har såvel ret til udvikling og 
læring – opdragelse og dannelse – som 
ret til medbestemmelse. dette stiller 
krav til personalet om både at være 
dem, der er »ude på noget« – nemlig 
opdragelse og dannelse – men også at 
være dem, der respekterer børns ret til 
medbestemmelse og ret til at ytre sig. 
Forholdet mellem barnet og den voksne 
er imidlertid asymmetrisk, fordi den 
voksne uvægerligt har mere viden om 
livets forhold, samfundet, kulturen og 

naturen. Børns ret til medbestemmelse 
og til at ytre sig må på den baggrund 
ikke forveksles med »alt magt til børne-
ne«, men skal opfattes som en øvelse 
udi den argumentationens kunst, som 
deltagelse i et demokratisk fællesskab 
med demokratiske rettigheder fordrer. 
demokratiske mennesker skabes ved, 
at man ser, hører og respekterer det 
enkelte menneske helt fra fødslen.  
dCUm’s syn på børneperspektivet og 
børns ret til medbestemmelse gennem-
syrer alle værktøjer og inspirationsma-
terialer, som centret udvikler. 

På de næste sider kan der læses mere 
om det arbejde og de tiltag, dCUm har 
foretaget i 2007 for at stille viden, erfa-
ringer, metoder og værktøjer til arbejdet 
med børnemiljø og undervisningsmiljø 
til rådighed.

god fornøjelse!
Ole Juhl, centerleder

Yes, jeg ku!
Pige, 6 år
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n dCUm har i 2007 haft stor fokus på 
at udvikle værktøjer og inspirations-
materialer, der kan hjælpe dagtilbud i 
arbejdet med børnemiljøvurderingen, 
Bmv.  dCUm’s værktøjer kan bruges af 
både dagtilbud til børn indtil skolestart 
– daginstitutioner og dagpleje – og af 
fritidshjem til børn i skolealderen. ma-
terialet henvender sig således generelt 
til hele dagtilbudsområdet, men vil 
fremover også blive udviklet i forhold 
til specifikke områder inden for dagtil-
budsområdet. 

Baggrunden for dCUm’s værktøjer 
målrettet Bmv-området er at finde i 
dagtilbudsloven. ønsket fra dCUm’s 
side har været at udvikle værktøjer, som 
synliggør helheden, processen og mu-
lighederne i Bmv-arbejdet. dCUm har 
på den baggrund anskueliggjort Bmv-
processen ved hjælp af en Bmv-blomst.

Bmv-blomsten
Blomsten, bien og skyen er den visuelle 
form, som dCUm har valgt til at illu-
strere den proces, der udgør børnemil-
jøvurderingen. Blomstens kronblade il-
lustrerer de fire faser, bien symboliserer 
planlægningen og skyen er et billede på 
dagtilbuddets vision. Hensigten med 
blomsten er, at den skal skabe oversku-
elighed omkring det Bmv-arbejde, som 
dagtilbuddene skal igennem. ved at 

fokusere på et tema og vælge tegn via 
børnenes informationer kan dagtilbud 
bruge Bmv’en som redskab til udvik-
ling af den pædagogiske praksis. 

Bmv-blomsten kan bruges til at forklare 
Bmv-arbejdet på en enkel måde. den 
kan eksempelvis bruges, når lederen 
skal introducere sit personale eller sin 
bestyrelse for Bmv-arbejdet. når selve 
arbejdet skal udføres er det imidlertid 

HjælP Til 
Bmv-PrOCessen

Må jeg 
være med?

dreng, 5 år
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Planlægning

Indsats

Evaluering
Tegn

Fokus

Handlingsplan

Kortlægning
vision

nødvendigt at supplere med yderligere 
viden eksempelvis via dCUm’s basis-
værktøjer. 

med Bmv-blomsten følger en kort be-
skrivelse af det indledende arbejde med 
planlægning og vision. der er envidere 
en kort forklaring af Bmv’ens fire faser: 
kortlægning, beskrivelse, handlingsplan 
og opfølgning.

Opfølgning
Beskrivelse
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de tre basisværktøjer er:

vejledning til udarbejdelse af 
børnemiljøvurdering
værktøjet beskriver de centrale be-
greber og de obligatoriske faser, der 
knytter sig til børnemiljøvurderingen. 
vejledningen giver overblik over proces-
sen og indholdet i en børnemiljøvurde-
ring. vejledningen indeholder desuden 
forslag til hvilke værktøjer og metoder, 
man kan gøre brug af undervejs i udar-
bejdelsen af børnemiljøvurderingen.

Pejlemærker for arbejdet med 
børnemiljøvurderingen
værktøjet er et inspirationsværktøj, der 
giver sit bud på, hvilke temaer det kan 
være relevant at pejle efter, når Bmv’en 
skal udarbejdes. når man skal søge 
viden om børnemiljøet i dagtilbuddet 
med dagtilbudslovens mål for øje, 
kræver det, at fokus afgrænses. For det 
er umuligt at se og høre alt på en gang i 
dagtilbuddets mangfoldige hverdag.

Opsamlingsskema til børnemil-
jøvurdering
en børnemiljøvurdering er både en 
proces og et skriftligt produkt. man kan 
bruge dCUm’s opsamlingsskema til at 
skabe overblik over Bmv-forløbet og til 
løbende dokumentation af Bmv-arbej-
det. skemaet kan udfyldes elektronisk.

  

Hent basisværktøjerne på www.dcum.dk/ 
boernemiljoe/vaerktøjer

BasisværKTøjer 
Til Bmv
n dCUm har i 2007 udviklet tre basisværktøjer, der lægger vægt på 
at Bmv-processen anvendes til udvikling af den pædagogiske praksis. 
Basisværktøjerne folder Bmv-processens begreber og muligheder ud 
og går i dybden med børnemiljøvurderingens indhold og perspektiver. 
i udarbejdelsen af basisværktøjerne har dCUm lagt vægt på at give 
dagtilbuddene mulighed for at tilrettelægge Bmv-processen, så denne 
tjener et udviklingsformål til gavn for børnene og børnemiljøet.

En god ven det er, når man leger 
helt vildt godt med hinanden, og 
man kommer hjem til hinanden.

Pige, 5 år
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n For at hjælpe dagtilbuddene med 
at skabe overblik og for at sikre, at de 
kommer omkring relevante problem-
stillinger fra start, har dCUm i 2007 
videreudviklet og målrettet værktøjerne 
Cafédebat og dialogkort. værktøjerne 
kan bruges, når det enkelte dagtilbud 
skal planlægge Bmv-forløbet. ved hjælp 
af værktøjerne kommer dagtilbuddene 
omkring nogle organisatoriske og eti-
ske overvejelser, der skal tages stilling 
til. envidere kan værktøjerne bruges til 

at involvere forældrene eller som mi-
nimum forældrebestyrelsen i arbejdet 
med børnemiljøvurderingen. 

Cafédebat er en metode der kan bruges 
som startskud til Bmv-arbejdet. meto-
den er velegnet til at inddrage forældre-
ne i en debat, eksempelvis om hvad et 
godt børnemiljø er ud fra henholdsvis 
et voksen- og et børneperspektiv. værk-
tøjet kan også bruges til at indkredse 
hvilket/hvilke tema(er), det vil være 

relevant for dagtilbuddet, at Bmv’en 
skal tage udgangspunkt i.

Dialogkort – et værktøj der kan hjælpe 
dagtilbuddene med at lægge en strategi 
for Bmv-forløbet. Kortene viser og in-
spirerer til arbejdet med børnemiljøvur-
deringens forskellige faser. På kortene 
stilles nogle centrale spørgsmål, som 
kan være med til at sikre, at man kom-
mer omkring nogle nødvendige organi-
satoriske og etiske overvejelser.

PlanlægningsværKTøjer
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n i 2007 har dCUm haft fokus på værk-
tøjer til kortlægning af børnemiljøet, da 
det er den fase i børnemiljøvurderin-
gen, som dagtilbuddene skal begynde 
med, og som direkte inddrager børne-
nes perspektiv. Kortlægningen fungerer 
som en undersøgelse af forskellige 
forhold i det fysiske, det psykiske og det 
æstetiske børnemiljø. i denne fase ind-
samles datamateriale, som skal indgå i 
børnemiljøvurderingens efterfølgende 
faser. i kortlægningen kan der anvendes 
såvel kvalitative som kvantitative me-
toder. dCUm anbefaler, at man bruger 
flere metoder til at indsamle datamate-
riale. Fordelen herved er, at det fysiske, 
det psykiske og det æstetiske børne-

miljø afdækkes fra forskellige vinkler, 
der kan nuancere billedet. 

dCUm’s kortlægningsværktøjer følger 
to spor:

• et iagttagende spor, hvor den voksne 
»går bagved« barnet/børnene for at 
se og forstå barnets/børnenes ople-
velser og opfattelser af den hverdag, 
der udspilles i dagtilbuddet.

• et samtalende spor, hvor den voksne 
»går ved siden af« barnet/børnene 
for at lytte og samtale omkring bar-
nets/børnenes oplevelser og opfat-
telser af hverdagen i dagtilbuddet.

I 2007 har DCUM udviklet værktøjer 
som følger et iagttagende spor:

• Iagttagelsesskema – systematiske 
iagttagelser er en metode, der kan 
bruges til at få information om børns 
oplevelser og opfattelser af børne-
miljøet 

• Optællingsskema – Optælling og 
registrering af børn er en kvantitativ 
metode, der kan bruges i forbindelse 
med kortlægningen af såvel det fysi-
ske, det psykiske som det æstetiske 
børnemiljø. 

• Relationsskema – relationsskemaet 
giver indblik i relationerne mellem 
hver enkelt voksen og børnene i 
gruppen/dagtilbuddet. 

• Venskabsskema – venskabsskemaet 
kan bruges til at kortlægge børnenes 
venskabsrelationer. 

• Relationsblomst – relationsblom-
sten kan bruges som en slags 
sociogram, der visuelt anskueliggør 
de sociale relationer og kontakter i 
en gruppe. 

• Rundgangsskema til vurdering af 
uderum – rundgangsskemaet er 
et redskab, der giver et overordnet 
indtryk af det fysiske og det æstetiske 
børnemiljø i dagtilbuddets uderum. 

værKTøjer Til KOrT-
lægning aF Børne-
miljø

Det sjoveste var at 
lave kolbøtter.

dreng, 4 år
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I 2007 har DCUM kvalificeret og vide-
reudviklet egne eksisterende værktøjer, 
som følger et iagttagende spor:

• Rundgangsskema til lokalevurdering 
– rundgangsskemaet er et redskab, 
der giver et overordnet indtryk af det 
fysiske og det æstetiske børnemiljø i 
dagtilbuddets lokaler.

• Børneinterview – værktøjet er udvi-
det, så det nu byder på tre metoder 
til, hvordan man kan tale med børn 
om, hvordan de oplever og opfatter 
deres hverdag i dagtilbuddet. 

• Hvordan har du det i børnehaven? 
– samtaleark om børnemiljøet. 
værktøjet leder personale og/eller 
forældre gennem en række spørgs-
mål, som bredt afdækker barnets 
mening om det at gå i børnehave. 
skemaet vil også kunne bruges til 
fritidshjemsbørn/børn i sFO.  

• Undersøgelseskassen – Undersøgel-
seskasser er gode til at få børn til at 
udtrykke sig om og forholde sig til 
forhold i børnemiljøet.

 

 

Iagttagelsesskema
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n i uge 45 og 46 udsendte dCUm 
flere end 8000 pakker med værktøjer 
og inspirationsmaterialer til dagtilbud, 
kommuner og andre aktører på dagtil-
budsområdet.  Hver pakke indeholdt 
dCUm’s basisværktøjer til Bmv-arbej-
det og en oversigt over, hvilke værktøjer 
dCUm i øvrigt tilbyder lige nu. 

i pakkens omslag gives der en kort 
introduktion til, hvad der står i dag-
tilbudsloven vedrørende børnemiljø-
vurderingen. desuden introducerede 
dCUm Bmv-blomsten.

Hensigten med pakken var at formidle 
inspiration til, hvordan dagtilbuddene 
kan komme i gang med Bmv-processen 
og i den forbindelse bruge Bmv’en til 
udvikling af den pædagogiske praksis.

Pakkens indhold:

• vejledning til udarbejdelse af børne-
miljøvurdering

• Pejlemærker for børnemiljøvurdering
• Opsamlingsskema til børnemiljøvur-

dering
• dialogkort
• Børnemiljøvurdering – et redskab til 

udvikling af den pædagogiske prak-
sis 

• Bevægelse i børnemiljøet – et inspi-
rationsmateriale

• Orientering om det elektroniske 
danmarkskort, Bm-kortet, hvor 
dagtilbuddene kan tilmelde deres 
Bmv, hvis den opfylder dCUm’s 
minimumskriterier

• Orientering om dCUm’s samarbejde 
med COK om udvalgte kurser

• dCUm’s kursusfolder

PaKKe Til dagTilBUd 
Og KOmmUner

Til:  
Dagtilbuddene

Fra: 
 DCUM

Det et sjovt at lege fang pigerne, 
for så er drengene hele tiden 
efter os, og mig og Mia har et 
godt gemmested, hvor de ikke 
kan finde os.

Pige, 5 år
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n Parallelt med udviklingen af værk-
tøjer til Bmv-arbejdet erfarede dCUm 
et stigende behov for at kunne sætte 
fokus på børnemiljøvurderingens 
muligheder og for at kunne formidle 
en samlet forståelse af de begreber i 
dagtilbudsloven, som relaterer sig til 
børnemiljø. det blev udgangspunktet 
for inspirationshæftet Børnemiljøvur-
dering – et redskab til udvikling af den 
pædagogiske praksis. 

i første del af hæftet skitseres bag-
grunden for de seneste års øgede fokus 
på børnemiljøet. synet på børn og 
børneperspektivet står centralt i den 
forbindelse, og det stiller krav til den 
pædagogiske praksis.

med Børnemiljøvurderingen – et redskab 
til udvikling af den pædagogiske praksis 
vil dCUm formidle budskabet om, at 
børnemiljøvurderingen kan blive et 
udviklingsredskab, hvis man undlader 
at betragte børnemiljøvurderingen som 
endnu et stykke påtvunget papirar-
bejde, og i stedet fokuserer på børne-
miljøvurderingen som en mulighed, der 
kan anvise nye pædagogiske handlemu-
ligheder. 

i hæftet bliver det beskrevet, hvordan 
dette kan ske, når de voksne søger at 
forstå, se og fortolke børnenes ople-
velser og opfattelser af deres hverdag 
i dagtilbuddene, for derefter at æn-

dre praksis, så børnene i højere grad 
oplever, at de har indflydelse på deres 
hverdagsmiljø. 

Få styr på centrale begreber i 
dagtilbudsloven
Hæftets anden del kan bruges som et 
opslagsværk, der gennemgår centrale 
begreber i dagtilbudsloven. det betyder, 
at man blandt andet kan komme nær-
mere en forståelse af de pejlemærker, 
dagtilbudsloven anviser for et godt 
børnemiljø i dagtilbuddene. 

i dagtilbudsloven bliver det slået fast, 
at danske børn har ret til ytringsfrihed, 
medbestemmelse og indflydelse på 
deres hverdag i det dagtilbud, de går 
i. det er derfor ikke ligegyldigt, hvor-
dan det pædagogiske personale går til 
arbejdet med børnemiljøvurderingen, 
så disse rettigheder også i praksis kan 
blive overholdt.

For at gøre det nemmere for dagtilbud-
dene at komme i gang og finde mening 
med det arbejde, indsatsen kræver, har 
dCUm beskrevet, hvordan man kan for-
holde sig til det officielle syn på børn og 
til ens eget syn på børn samt til de mål 
dagtilbuddene, ifølge lovteksten, skal 
forfølge. Hæftet kan endvidere bruges 
til at få de brede målformuleringer gjort 
mere konkrete og handlingsrettede for 
derved at kunne se de muligheder, som 
arbejdet med børnemiljø kan tilføre 
hvert enkelt dagtilbud. 

BørnemiljøvUrderin-
gens mUligHeder Og 
Krav

Det værste ved at gå i bør-
nehave er, når man skændes 
med en af de andre

Pige, 5 år
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n Krop og bevægelse er et tema, der 
fylder meget i mange dagtilbud, i of-
fentligheden og i medierne. derfor ud-
arbejdede dCUm et inspirationshæfte, 
der handler om, hvordan man i den 
pædagogiske dagligdag kan arbejde 
med børnemiljøet i relation til krop og 
bevægelse.
langt de fleste børn elsker at bevæge 
sig. de kan ikke lade være. de løber, 
hopper, kravler, klatrer. Børn, der 

bevæger sig, sanser, leger og lærer 
igennem deres brug af kroppen. det er 
derfor vigtigt, at miljøet i dagtilbuddet 
giver børnene mange muligheder for at 
bruge kroppen.

i Bevægelse i børnemiljøet – et inspirati-
onsmateriale beskriver dCUm, hvordan 

man i dagtilbud kan sætte fokus på 
børns kropslige udfoldelser. Publikatio-
nen omhandler følgende:

• eksempler på dagtilbud, der på for-
skellig vis har arbejdet med at skabe 
et godt børnemiljø i forhold til krop 
og bevægelse 

• en introduktion til begreberne børne-
miljø og børnemiljøvurdering

• Teoretiske betragtninger om »det 
gode børnemiljø« i forhold til krop 
og bevægelse 

  • Praktiske betragtninger om »det 
gode børnemiljø«  

• et bud på hvordan man kan bruge 
børnemiljøvurderingen som et red-
skab til at arbejde med børnemiljøet 
i relation til krop og bevægelse

Børnemiljø 
Og Bevægelse 
i dagTilBUd
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n dCUm gennemfører i perioden juni 
2007 – juni 2008 Projekt Børnemiljø-
vurdering med fem daginstitutioner i 
vejle Kommune. Projektinstitutionerne 
forventes at bruge dCUm’s materialer 
og værktøjer i deres arbejde med børne-
miljøvurderingen. Formålet med denne 
afprøvning er for dCUm at få informa-
tion og inspiration til fortsat udvikling 
af materialer og værktøjer målrettet 
børnemiljøområdet. 

dCUm forventer i projektsamarbejdet 
med de pågældende fem institutioner 
at få kendskab til institutionernes Bmv-
forløb, herunder i hvilken udstrækning 
institutionerne bruger Bmv-processen 
som redskab til udvikling af den pæ-
dagogiske praksis samt hvilke forhin-
dringer, der måtte være herfor. dCUm 
fører logbøger over procesforløbene og 
anvendelsen af dCUm’s værktøjer. 

Projektets forløb
som start på projektet afholdt dCUm 
og vejle Kommune et fællesmøde for 
alle ledere og medarbejdere i de fem 
projektinstitutioner. der deltog omkring 
50 medarbejdere fra de involverede 
institutioner. ved mødet blev deltagerne 
indført i dagtilbudslovens krav og in-
tentioner i forhold til arbejdet med bør-
nemiljøvurderingen for dernæst at blive 
præsenteret for dCUm’s værktøjer. 

efterfølgende har dCUm aflagt besøg i 
de fem projektinstitutioner, og ved den 

lejlighed afholdt møde med lederne og 
institutionernes Bmv-gruppe. 

Hensigten med møderne var blandt 
andet:

• at få kendskab til institutionerne.
• at få kendskab til institutionernes 

arbejde med planlægning og strate-
gilægning.

Projektets status
i perioden juni 2007 – december 2007 
har de fem institutioner:

• Fået viden om børnemiljøvurderinger 
og lovgivningen bag

• etableret Bmv-grupper
• Påbegyndt planlægningsarbejdet og 

strategilægningen

i de første måneder af 2008 vil dCUm 
følge institutionernes Bmv-arbejde, 
blandt andet gennem fokusgruppeinter-
view og evalueringsmøder. 
 

PrOjeKT Om 
PraKsiserFaringer 
med Bmv

Hvis man har fået to mad-
der med honning uden noget 
sundt, så skal man også 
have lidt sundt

dreng, 5 år
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n i forbindelse med Projekt Børnemil-
jøvurdering følger dCUm fem institu-
tioners arbejde med Bmv. 

gennem samarbejdet med Troldebak-
ken, grangården, lærkereden, villa 
Uhrhøj og Bøgen får dCUm blandt an-
det viden om, hvordan institutionerne 
griber arbejdet an, og hvilke problem-
stillinger de drøfter. 

med udgangspunkt i logbøger over 
institutionernes procesforløb og deres 
anvendelse af værktøjer sammenskriver 
dCUm institutionernes erfaringer til en 
føljeton. 

læs føljetonen med institutionernes 
praksiserfaringer og problematikker på  
www.dcum.dk/boernemiljoe/artikler 

Fra Troldebakkens strategi
...BMV-gruppen på Troldebakken overve-
jer, hvordan børnemiljøvurderingen kan 
integreres med deres skriftlige pædago-
giske læreplan, så sammenhængen i de 
skriftlige produkter fremmes. Det er en 
klar prioritering fra BMV-gruppens side, at 
alle medarbejdere skal føle ejerskab i ar-
bejdet med børnemiljøvurderingen. Derfor 
er det vigtigt for Troldebakken undervejs i 
processen at kunne adskille de forskellige 
faser i børnemiljøvurderingsarbejdet. Der 
skal derfor under arbejdet med BMV’en 
være tid til at få overblik over, hvor langt 
man samlet er kommet i den forholdsvis 
store personalegruppe... 

Fra Bøgens valg af tema og metode
...Som afsæt for børnemiljøvurderingsar-
bejdet beslutter BMV-gruppen i Bøgen at 
tage udgangspunkt i en situation fra hver-
dagen, hvor to piger aftaler at skubbe til 
en etårig dreng. På den baggrund finder 
de, at det giver god mening og god energi 
at arbejde med temaet: Eksklusionsmeka-
nismer blandt børnene...

FøljeTOn Om Bmv i 
daginsTiTUTiOner
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Fra Villa Uhrhøjs vision for BMV-arbejdet
...Villa Uhrhøjs vision for udarbejdelsen 
af børnemiljøvurderingen er, at den skal 
skabe et endnu bedre dagtilbud, og skabe 
flere steder i institutionen, hvor det er rart 
for børn at være. BMV-gruppen udtrykker, 
at visionen også er, at børnemiljøvurderin-
gen skal give mening, så personalet kan 
se og mærke, at den kan bruges. Desuden 
skal børnene inddrages i arbejdet...

Fra Grangårdens strategi
...For Grangården handler det især om 
at få tænkt det dokumentationsarbejde, 
man i forvejen gør, ind i børnemiljøvurde-
ringsprocessen. Omdrejningspunktet for 
Grangården er at få integreret børnemil-
jøvurderingen med de værdisæt og det 
børnesyn, de opererer med i hverdagen...

Fra Lærkeredens beskrivelse af inddra-
gelse af forældre
...I Lærkereden har man på et forældre-
bestyrelsesmøde orienteret om børnemil-
jøvurderingen. BMV-gruppen overvejer, 
hvordan de senere kan inddrage forældre-
bestyrelsen aktivt i BMV-arbejdet...
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n dCUm’s hjemmeside har i 2007 
været meget velbesøgt. i gennemsnit 
har hjemmesiden haft næsten 25.000 
besøg om ugen. det falder godt i tråd 
med dCUm’s hensigt: at hjemmesiden 
skal være centrets centrale formidlings-
kanal, der på enkel, brugervenlig og 
informativ vis understøtter brugernes 
informationsbehov.

i 2007 har dCUm’s resuméer fra den 
trykte presse i Det skriver pressen samt 
subsitet Brug konflikten stort set hver 
uge ligget i top fem over mest populæ-
re sider på dcum.dk. På brugkonflikten.
dk kan grundskolens elever og voksne 
finde inspiration og viden om konstruk-
tiv konflikthåndtering og elevmægling. 
På undervisningsmiljøområdet er det 
i øvrigt dCUm’s elektroniske spørge-
skema Termometeret samt viden og 
materialer om mobning, der har fået 
stor opmærksomhed fra brugerne. 

På børnemiljøområdet har brugerne 
især klikket sig ind på sektionen med 
værktøjer til udarbejdelse af børnemiljø-
vurdering, og værktøjerne er blevet flit-
tigt downloadet. dCUm’s egne nyheder 
på både børnemiljøområdet og under-
visningsmiljøområdet har ligeledes 
været velbesøgte af brugerne. 

Bedst på nettet 2007
For tredje år i træk deltog dcum.dk i 
2007 i Bedst på nettet, der er iT- og Te-
lestyrelsen årlige vurdering af kvaliteten 
af et udvalg af offentlige hjemmesider. 
Bedømmelsen af netsteder foregår på 
baggrund af et vurderingsgrundlag 
bestående af en lang række kriterier 
inden for brugervenlighed, digital selv-

betjening, nytteværdi og åbenhed samt 
teknisk tilgængelighed. 

i 2007 opnåede dcum.dk fire netkroner. 
Hjemmesiden får en god vurdering i 
kategorierne navigation, webformidling, 
nytteværdi, og brugervenlighed, mens 
der ifølge iT- og Telestyrelsen er plads 
til forbedringer omkring teknisk tilgæn-

www.dcum.dk

Få tjek på børnemiljøet   www.dcum.dk

Få tjek på undervisningsmiljøet   www.dcum.dk
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gelighed og åbenhed. dCUm vurderer 
hvert år, hvilke kriterier, det er relevante 
for centret at leve op til. 

Brugervurdering af dcum.dk
i forbindelse med Bedst på nettet blev 
der lavet en brugervurdering af dcum.
dk. 467 besøgende på hjemmesiden 
svarede i perioden august til november 
2007 på spørgsmål om deres oplevelse 
af dcum.dk

Undersøgelsen viste, at tre ud af fire 
besøgende fandt hjemmesiden nem at 
finde rundt på. Tre ud af fire besøgende 
fandt det, som de ledte efter og over 
80% syntes, at teksterne er skrevet i et 
klart og letforståeligt sprog. desuden 
viste undersøgelsen, at brugerne af 
hjemmesiden er fordelt jævnt i landets 
regioner. dCUm vil bruge undersøgel-
sens resultater i den videre udvikling af 
hjemmesiden. 

BKF anbefaler kommunerne at 
anvende de mange muligheder, 
der kommer ud af DCUM’s virk-
somhed. I særlig grad er indsat-
sen mod mobning eller indsatsen 
for, at alle børn får et kvali-
ficeret institutions-, skole-, og 
uddannelsesliv væsentlig.

Børne- og Kulturchefforeningen

Tilmeld dig dCUm’s e-mail ny-
hedsbrev, som giver dig aktuel vi-
den og inspiration til arbejdet med 
børne- og undervisningsmiljø. se 
www.dcum.dk/dcum/nyhedsbrev
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n dCUm har fra marts 2007 etableret 
en kursus- og konferenceafdeling, der 
tilbyder og gennemfører brugertilpasse-
de foredrag, oplæg, kurser og konferen-
cer inden for kerneydelsen, som er at 
understøtte og formidle viden, metoder 
og redskaber, der kan kvalificere ud-
dannelsesinstitutioners og dagtilbuds 
lovpligtige arbejde med undervisnings- 
og børnemiljø. Kursusafdelingen drives 
som indtægtsdækket virksomhed. 
ambitionen er, at enhver, der beskæf-
tiger sig pædagogisk med børn, unge 
og voksne, skal vide, at dCUm udvikler 
materialer og værktøjer til vurdering af 
miljøet – og at centret tilbyder kurser i 
emner, der knytter sig hertil.

Børnemiljøområdet
På børnemiljøområdet er det i 2007 
gået stærkt med hensyn til efterspørgs-
elen på kurser og foredrag. dCUm’s 
offentliggørelse af nyudviklede materia-
ler til børnemiljøvurdering har sammen 
med kursusafdelingens tilbud skabt et 
solidt fundament for at komme i gang 
med børnemiljøvurderinger.

dCUm tilstræber i forbindelse med 
kurser at imødekomme de ønsker, som 
afdækkes i samarbejde med rekviren-
ten, så der findes en form og et ind-
hold, som matcher de lokale vilkår. 

i dCUm’s kursustilbud skelnes der 

mellem foredrag og kurser. et foredrag, 
er en form, hvor deltagerne først og 
fremmest bliver orienteret om Børne-
miljøloven og kravene til børnemiljø-
vurdering, samt om dCUm’s materialer 
og værktøjer. Foredragsformen kan give 
et godt afsæt for arbejdet med Bmv. 

dCUm’s kurser er kompetencegivende 
kurser, og giver deltagerne indsigt og 
viden til at gå i gang med den forestå-
ende børnemiljøvurdering i egen insti-
tution. Kurserne kan efter drøftelse med 
rekvirenten være stærkt værktøjs- og 
materialeorienterede, eller de kan være 
temakurser, som tænker børnemiljø-
vurdering ind i en pædagogisk hver-

dCUm Har FÅeT 
KUrsUsaFdeling
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dag, hvor der i forvejen arbejdes med 
bestemte temaer. det kan eksempelvis 
være i forhold til kost og sundhed, eller 
i forhold til børns relationer. Fælles for 
begge typer er, at deltagerne gennem 
gruppearbejde og -drøftelser bliver 
fortrolige med dCUm’s værktøjer og 
materialer til alle faser i børnemiljøvur-
deringen – fra planlægningsfasen til 
opfølgningsfasen. 

Undervisningsmiljøområdet
siden etableringen i 2002, har dCUm 
tilbudt kurser, foredrag og oplæg på 
temadage og konferencer knyttet til un-
dervisningsmiljøvurdering. Udviklingen 
på Bmv-området følger samme mønster 
som påUmv-området, idet kurser og 
foredrag også her i begyndelsen typisk 
drejede sig om hvordan man kommer 
godt i gang. det er dog et par grundlæg-
gende forskelle i de to processer, og de 
har naturligvis indflydelse på, hvordan 
kurser og foredrag er tilrettelagt.

da elever og studerende har en aktiv rolle i forbindelse med udarbejdelse af 
undervisningsmiljøvurderingen tilbyder 
dCUm blandt andet kurser til denne 
målgruppe. 

dCUm tilbyder envidere kurser og fore-
drag om trivsels- og antimobbestrate-
gier. Her er sigtet bredere, men afsættet 
er stadig en undervisningsmiljøvurde-
ring. det brede sigte dækker over, at der 
i praksis må udarbejdes en strategi og 

handleplan for at forbygge og bekæmpe 
mobning, samt en strategi og hand-
leplan for bedre trivsel på skolen eller 
uddannelsesstedet. 

På undervisningsmiljøområdet efter-
spørges der i højere og højere grad kur-
ser og foredrag som handler om, hvor-
dan undervisningsmiljøvurderingens 
resultater kan bruges som afsæt for en 
målrettet indsats for bedre trivsel.
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12/1 indlæg på skolebestyrelseskonfe-
rence, gl. avernæs, Fyn

25/1 indlæg på skolebestyrelseskonfe-
rence, gl. avernæs, Fyn

7/2 Oplæg til debat om Umv, sOsU 
skolen, Odense

9/2 indlæg på skolebestyrelseskonfe-
rence, gl. avernæs, Fyn

7/3 Foredrag: »Um i kampen mod 
mobning«, dlF, Frederikssund

13/3 indlæg på sosu-konference, vejle
22/3 Foredrag: Bmv for daginstituti-

onsledere i Billund Kommune
30/3 Paneldeltagelse på seminar om 

børns og unges livsglæde
  Københavns rådhus
11/4 Foredrag: Bmv for daginstituti-

onsledere i Frederikshavn Kom-
mune

18/4 Foredrag: Bmv for daginstituti-
onsledere i glostrup Kommune

19/4 Heldagskursus for undervisnings-
miljørepræsentanter, skoleledere 
og sikkerhedsrepræsentanter, 
aalborg Kommune

26/4 Foredrag: Bmv for daginstituti-
onsledere i Hvidovre Kommune

6/6 Oplæg om elevernes trivsel og 
Um, metalskolen jørlunde

6/6 Foredrag: Bmv for daginstituti-
onspersonale i lyngby-Taarbæk 
Kommune

3/9 Heldagskursus: Bmv for dag-
institutionsledere, Bornholms 
regionskommune

5/9 Foredrag: Bmv for daginstituti-
onsledere i Kolding Kommune

6/9 Temadag: Bmv for daginstituti-
onsledere i randers Kommune

10/9 Heldagskursus for undervisnings-
miljørepræsentanter i aalborg 
Kommune

26/9 Foredrag: Bmv for personale og 
forældrebestyrelsesmedlemmer 
på 3 daginstitutioner i støvring

28/9 Oplæg om elevernes velbfinden-
de i danmark i regi af nordisk 
skolesamarbejde/nordisk mini-
sterråd i Helsinki, Finland

25/10 Foredrag: Bmv for personale og 
forældrebestyrelsesmedlemmer 
på 3 daginstitutioner i Hjallerup

27/10 Heldagskursus for det pædagogi-
ske personale om trivsel og anti-
mobbestrategier på Høng skole

30/10 indlæg på konference for dag-
institutionsledere m.fl. i skive 
Kommune

6/11 indlæg på sOsU-konference, 
Høje Tåstrup

6/11 Heldagskursus om Bmv for 
daginstitutionsledere i vejle Kom-
mune

12/11 Foredrag om trivsel, antimob-
bestrategier og Um for lærere på 
danske skoler i sydslesvig. dansk 
lærerforening i sydslesvig

14/11 Heldagskursus om Bmv for 
daginstitutionsledere i vejle Kom-
mune

15/11 Heldagskursus om Bmv for 
daginstitutionsledere i vejle Kom-
mune

26/11 Foredrag om Bmv for daginstitu-
tionsledere i vejen Kommune

5/12 Heldagskursus for undervisnings-
miljørepræsentanter og sikker-
hedsrepræsentanter i Kalundborg 
Kommune

12/12 Foredrag om Bmv for daginstitu-
tionsledere i ikast-Brande Kom-
mune

KUrser Og FOredrag
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n dCUm har gennem årene oplevet 
en stigende efterspørgsel af kvalificeret 
praksisviden, erfaring og inspiration 
om konflikthåndtering, elevmægling og 
bekæmpelse af mobning i grundskolen, 
eksempelvis gennem oplæg, kurser 
eller temadage. gennem tiden og gen-
nem forskellige projekter og kampagner 
har dCUm fået et bredt kendskab til 
skoler og personer, der arbejder med 
metoder og tiltag til forbedring af det 
sociale miljø i skolen. derfor tog dCUm 
initiativ til at samle en række af disse 
personer i et elektronisk netværk, som 
vi kalder Praktikerkorpset. Korpset blev 
lanceret på dcum.dk i starten af 2007 
og består blandt andre af flere af bi-
dragsyderne til metodehåndbogen »Er 
du med mod mobning? – 42 veje til bedre 
trivsel«, som dCUm udgav i 2006.

Praktikerkorpset er sammensat i over-
ensstemmelse med dCUm’s målsæt-
ning om at formidle praksisbaseret 
viden mellem skoler og uddannelses-
institutioner. derfor består dCUm’s 
praktikerkorps af resursepersoner, som 
har praksiserfaring med tiltag til forbed-

ringer af det psykiske undervisningsmil-
jø i grundskolen. de tilbyder at holde 
oplæg, foredrag, kurser eller rykke ud til 
et akut behov for mægling eller konsu-
lentbistand på den konkrete skole. 

dCUm og praktikerkorpset
resursepersoner i praktikerkorpset 
er ikke tilknyttet dCUm som instruk-
tører eller lignende. dCUm tilbyder 
med praktikerkorpset at fungere som 
formidlingsplatform mellem konkrete 
praktikere/resursepersoner og skoler 
eller andre med interesse for trivsel i 
grundskolen. aftaler, priser og konkret 
afregning sker helt uden om dCUm og 
direkte mellem de enkelte resurseper-
soner og rekvirenten. dCUm kan derfor 
ikke holdes ansvarlig for aftaler, priser, 
afregning eller andet i forbindelse med 
praktikerkorpset.

Hvem er med i praktikerkorpset?
Praktikerkorpset er sammensat af en 
række praktikere, der har en direkte 
tilknytning til skolens hverdag, som 
lærere, pædagoger, skoleledere, sund-
hedspersonale eller lignende. Prakti-

kerne er ikke konsulenter af profession, 
men har en viden, der er båret af erfa-
ringer og konkret praksis inden for sær-
lige temaer i skolens sociale liv. det er 
særligt emner som den sociale trivsel, 
konflikthåndtering, mægling, elevind-
dragelse, bekæmpelse af mobning og 
skolens tilrettelæggelse af arbejdet med 
de sociale kompetencer, der er i fokus.
Forud for optagelse i praktikerkorpset 
har dCUm foretaget et skøn vedrø-
rende relevans af den enkeltes kvalifika-
tioner. 

Kontakt til praktikerne
Hvis en skole ønsker at benytte mu-
ligheden for at få en praktiker ud på 
skolen til et arrangement, kontakter 
skolen selv den praktiker, som synes 
relevant. skolen laver de konkrete afta-
ler om tema, omfang, tidspunkt, sted, 
pris osv. med den konkrete praktiker. 
På dcum.dk findes en beskrivelse af 
praktikerkorpset sammen med en profil 
af hver praktiker. Profilen angiver: en 
kontaktmailadresse, temaer, form og 
målgruppe, fx om tilbudet er målrettet 
personale, forældre og/eller elever. 

PraKTiKerKOrPs Til grUndsKOlen
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n den 10. marts 2007 var det tre år 
siden, at 26 organisationer underskrev 
erklæring om nationalt samarbejde 
for social Trivsel og mod mobning i 
grundskolen, Trivselserklæringen. med 
Trivselserklæringen blev det hidtil første 
og største formelle samarbejde omkring 
grundskoleelevers sociale trivsel etable-
ret. Trivselserklæringens parter er forpligtet 
til vidensdeling, projektudvikling og 
-koordinering for at sikre skolebørnene et 
godt og mobbefrit undervisningsmiljø. 

der afholdes årlige møder i det nationa-
le samarbejde, dns, på den første fredag 
i marts. møderne holdes blandt andet for 
at markere årsdagen for underskrivelsen 
af Trivselserklæringen og for at udveksle er-
faringer om samarbejdet i det forløbne år. 
dansk Center for Undervisningsmiljø er 
sekretariat for samarbejdet og står blandt 
andet for invitation til det årlige møde.  

Kampagne og portal er på vej
det nationale samarbejde har ført til 
flere konkrete initiativer blandt andet 
i forbindelse med kampagnen Atten-
tion Mobning i efteråret 2006. i 2007 
samledes parterne igen, denne gang på 
foranledning af undervisningsministe-
ren, der i 2008 vil lancere en storstilet 
kampagne for mere trivsel og mindre 
mobning i grundskolen. Kampagnen 
har arbejdstitlen Nej til mobning – vi vil 
ha’ trivsel, tryghed og tolerance.

i forbindelse med den kommende 
kampagne udvikler dCUm en antimob-
beportal. Portalen skal blandt andet 
samle og synliggøre relevante metoder, 
redskaber og materialer til forebyggelse 
og bekæmpelse af mobning, formidle 
råd og praksisekserfaringer samt synlig-
gøre kampagnen og dens samarbejds-
partner.

deT naTiOnale 
samarBejde i 2007

Det Nationale Samarbejde

Trivselserklæringen blev underskrevet 
ved en højtidelig ceremoni den 10. marts 
2004 af 24 organisationer med under-
visningsministeren i spidsen. Dagen og 
underskriften markerede et formelt sam-
arbejde mellem elevers, læreres, lederes, 
pædagogers, forældres og politikeres 
organisationer. Siden har yderligere to 
organisationer skrevet under på Trivsels-
erklæringen.

Hvis der er en, der sidder alene, 
så skal man gå over og spørge: 
Vil du være med i vores leg? Så 
er man en god ven

Pige, 0. klasse
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n Flere skoler har i årene efter Trivselser-
klæringen blev underskrevet brugt netop 
dagen den 10. marts til at synliggøre 
deres trivselsarbejde og markere, at 
de arbejder aktivt for at forebygge og 
bekæmpe mobning blandt eleverne.  
dette initiativ har dCUm støttet på 
flere fronter. dCUm har dels opfordret 
alle landets skoler til at skabe tradition 
for at markere deres arbejde for trivsel i 
skolen ved at gøre Skolernes Trivselsdag 
til en årligt tilbagevendende mærkedag. 
samtidig har dCUm arbejdet for, at 
dagen skulle have formel status som 
national mærkedag.

den 10. marts er ikke egnet som fast 
dato for en mærkedag, da denne dag 
nogle år falder i weekenden. derfor 
opfordrede dCUm undervisningsmi-
nister Bertel Haarder til at bakke op 
om udnævnelsen af den første fredag i 

marts til skolernes årlige og nationale 
trivselsdag. i marts 2007 tilsluttede 
undervisningsministeren sig initiativet. 
Fra og med år 2007 opfordrer undervis-
ningsmiister Bertel Haarder skolerne til 
at markere Skolernes Trivselsdag.

lærere og elever kan bruge dagen til at 
markere det store arbejde, der foregår 
på skolerne og hermed kan der skabes 
tradition for et samarbejde om trivsel 
mellem skolens børn og voksne. Positiv 
opmærksomhed på den enkelte skoles 
indsats for bedre trivsel, kan endvidere 

i sig selv have en trivselsfremmende 
effekt.

en trivselsdag giver fælles oplevelser 
og markerer samhørighed på skolen. 
derfor er der for alle skoler og deres 
lokalsamfund stor værdi i en årlig og 
national trivselsdag.

som de foregående år vil dCUm via 
dcum.dk formidle de gode initiativer og 
spændende aktiviteter, der foregår på 
skolerne på Skolernes Trivselsdag. 

naTiOnal 
mærKedag 
FOr Trivsel 
i sKOlen

Uddrag fra brevet fra undervisningsminister Bertel Haarder til dCUm

Kære Ole Juhl

Tak for dit brev af 18. januar 2007 om at udnævne den før-

ste fredag i marts til skolernes årlige og nationale triv-

selsdag – Skolernes Trivselsdag – som en officiel mærkedag, 

der kan skabe mere åbenhed omkring skolernes arbejde med 

bekæmpelse af mobning.

Jeg forstår, at initiativet er taget af Det Nationale Sam-

arbejde om Trivselserklæringen, hvori indgår en lang række 

organisationer m.v. 

Jeg vil gerne tilslutte mig initiativet, således at samar-

bejdet om Trivselserklæringen fra 2007 også omfatter denne 

mærkedag.
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n i starten af 2007 udgav dCUm den 
kvalitative undersøgelse Undervis-
ningsmiljøer på ungdomsuddannelser. 
Undersøgelsen er empirisk baseret og 
afdækker aktørernes opfattelse af, hvad 
undervisningsmiljø er, og hvordan det 
påvirker elevernes trivsel, læring, sund-
hed og sikkerhed.

Ungdomsuddannelser er naturligvis 
forskellige med hensyn til indhold, 
mål og elevgrundlag, men der er stor 
enighed om, hvilke faktorer i undervis-
ningsmiljøet, der fremmer og hæmmer 

elevernes trivsel, læring, sundhed og 
sikkerhed. 

’at have det godt med kammerater og 
lærere’ og ’at lære noget’ er overordnet 
det vigtigste for eleverne, og trivsel og 
læring påvirker hinanden. Hvis eleverne 
trives, oplever de også at kunne lære 
noget. mange nævner det at lære noget 
som en forudsætning for at trives. 
eleverne lægger meget mærke til, om 
lærerne er engagerede, kan lide at un-
dervise og kan lide eleverne. desuden 
er varierede arbejdsformer vigtigt for 
elevernes motivation, og de siger sam-
stemmende, at det sociale er vigtigere 
end de fysiske rammer. 

lærerne og lederne vægter i højere grad 
end eleverne de fysiske rammer. det 
fysisk/æstetiske og det sociale opfattes 
som to ligeværdige ’ben’ på under-
visningsmiljøet. lærerne og lederne 
har stor opmærksomhed på fravær og 
frafald, og eleverne søges fastholdt gen-
nem både sociale og faglige tiltag. 

Undersøgelsen viser, at elevernes opfat-
telse af undervisningsmiljøet er mere 
rummelig end lærernes og ledernes. ek-
sempelvis nævner eleverne pædagogi-
ske og didaktiske elementer som ’hjælp 
fra lærerne’, ’passende udfordringer’ og 
’målsat undervisning’, mens lærerne og 
lederne fokuserer mere på rammerne 
som ’ordentligt udstyr’, ’lektiecafe’ og 
’grupperum’. alle aktører er optaget 
af omgangstonen; regler og værdier i 
forbindelse med omgangstonen har høj 
prioritet, og hvis det lykkes at skabe og 
bevare en god omgangstone, oplever 
både elever, lærere og ledere, at der er 
et godt grundlag for at løse problemer 
og stoppe optræk til mobning. 

dCUm har efterfølgende bearbejdet 
materialet i fem mindre udgivelser, pi-
xibøger, som er målrettet de forskellige 
uddannelser. Hver udgivelse afsluttes 
med en række forslag til indsatser og 
fokusområder i arbejdet med undervis-
ningsmiljøet. 

Undervisningsmiljøer PÅ 
UngdOmsUddannelser

Om undersøgelsen

Undersøgelsen blev gennemført i sam-
arbejde med Metode- og Dokumenta-
tionsCentret, MDC, ved det daværen-
de Århus Amt. Undersøgelsens data 
er indsamlet i efteråret 2006 gennem 
interviews med elever, lærere og ledere 
samt observationer på gymnasiale 
uddannelser, handelsskoler, tekniske 
skoler, social- og sundhedsskoler og 
produktionsskoler. 
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Undervisningsmiljøer på ungdomsuddannelser

Materialet består af hovedrapporten, 5 pixibøger 
samt 12 bilag. Rapporten og pixibøgerne kan købes 
via butikken på www.dcum.dk, og alle materialer 
kan desuden downloades. Alle ungdomsuddannel-
ser har modtaget et gratis eksemplar af rapporten 
samt to eksemplarer af den relevante pixibog.

Det er vigtigt, at skolen ikke 
bare er en fabrik, hvor man af-
leverer sine opgaver og får dem 
tjekket af læreren

elev på ungdomsuddannelse
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n Undervisningsmiljøprisen blev den 3. 
december uddelt for tredje gang. Prisen 
blev uddelt til fire skoler og uddannel-
sesinstitutioner, som har gjort en særlig 
indsats for at skabe og opretholde et 
godt undervisningsmiljø. Udvælgel-
seskriterierne i 2007 var: involvering af 
eleverne i Umv-arbejdet; klare forbed-
ringer af undervisningsmiljøet; indsat-
sernes indhold og kvalitet; elevernes 
engagement i indstillingerne, og at 
Umv’en ligger synligt på hjemmesiden.
 

Løjt Kirkeby Skole vandt prisen for et 
efterfølgelsesværdigt trivselsarbejde og 
et engageret arbejde som kulturinstitu-
tion i lokalmiljøet 
løjt Kirkeby skole arbejder med både 
det fysiske, det psykiske og det æsteti-
ske undervisningsmiljø. skolen har en 
flot antimobbeplan og stærke metoder 
til styrkelse af trivslen. 

løjt Kirkeby skole har gennem en år-
række sat fokus på trivsel blandt andet 

har de i 12 år haft et sundhedsråd, der 
løbende arbejder med trivslen. rådet 
har eksempelvis været involveret i 
skolens antimobbeplan, den årlige 
trivselsuge og etableringen af en lege-
patrulje, hvor elever fra 6.-7. årgang er 
legevenner i 0.-4.-klasses skolegård.

løjt Kirkeby skole har desuden en 
markant plads i lokalmiljøet både inden 
for kultur og natur. skolen er involveret 
i afholdelse af et kulturnatsarrangement 
hvert tredje år og har adopteret en sø 
og en skov, hvor der er blevet bygget 
shelter, udkigstårn og bålplads, som 
kan benyttes af alle elever/klasser.
 
Aabenraa Statsskole fik prisen for et 
eksemplarisk arbejde med undervis-
ningsmiljøvurderingen og et effektivt 
elevdemokrati
aabenraa statsskole har virkelig gode 
metoder til at inddrage alle eleverne i 
undervisningsmiljøarbejdet. Omdrej-
ningspunktet i skolens undervisnings-
miljøarbejde har været en praktisk 
øvelse i demokrati, som får direkte 
betydning for elevernes dagligdag.  

eleverne har været involveret i udform-
ning af spørgeskema til undervisnings-
miljøvurderingen, Umv’en, og planlæg-
ning af værdidebatdag, hvor formålet 

UndervisningsmiljøPrisen 2007
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var at få eleverne til at tages stilling til 
Umv’ens resultater og komme med for-
slag til udvikling af undervisningsmiljø-
et på skolen. desuden har de deltaget i 
udarbejdelse af skolens værdigrundlag.  

skolens nyeste tiltag er »50.000 kr. 
dagen«, hvor eleverne sammen råder 
over 50.000 kr., som de skal beslutte, 
hvordan de vil bruge. 

eleverne vurderer, at Umv-arbejdet 
har ført til øget medindflydelse, og at 
skolens sociale liv og elevdemokratiet 
er blevet styrket.

Silkeborg Tekniske Skole vandt prisen 
for at sætte fokus på dialog med elever-
ne og tilpasse det gode undervisnings-
miljø i forhold til de enkelte afdelinger
silkeborg Tekniske skole har lavet et 
forbilledligt arbejde med at indsamle 
elevernes vurderinger og meninger gen-
nem fokusgruppeinterview og derefter 
omsætte de indsamlede oplysninger 
til handling. Fokusgruppeinterviewene 
blev gennemført som supplement til en 
elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

skolen gennemførte fokusgruppeinter-
view på alle uddannelsesområder for at 
komme i tæt dialog med eleverne om 
tiltag, der kan fastholde, de ting skolen 

gør godt, og komme med forslag til det, 
som skolen kunne gøre bedre. Hver 
afdeling har efterfølgende haft mulig-
hed for at gøre en indsats, direkte på 
de områder eleverne har påpeget som 
de vigtigste, for eksempel indkøb af nye 
stole, indretning af udendørsområde 
med borde og bænke, flere computere i 
afdelingen, udstyr og undervisningsma-
terialer, de fysiske rammer og lærernes 
tilstedeværelse i værkstedsundervis-
ning. 

eleverne oplever, at de kommer til 
orde omkring undervisning og under-
visningsmiljø, og de synes at fokus-
grupper er et godt supplement til 
elevrådsarbejdet, der kan have svære 
betingelser på erhvervsuddannelserne.

Sygeplejerskeuddannelsen fik prisen 
for en eksemplarisk tutorfunktion og ef-
fektiv elevinvolvering i forbindelse med 
sikkerheds- og miljøspørgsmål
sygeplejerskeuddannelsen i vejle har 
gjort meget ud af at formidle undervis-
ningsmiljøvurderingen, Umv’en, til alle 
studerende, og de studerende er aktive 
deltagere i beslutninger. skolen har et 
aktivt og attraktivt studiemiljø. 

et af tiltagene var en vægavis, hvor de 
studerende kunne læse Umv’ens resul-

tater og se, hvordan sikkerheds- og mil-
jøudvalget ville forbedre undervisnings-
miljøet på skolen. På den måde kom 
der stor synlighed omkring det arbejde, 
som de studerende var involveret i. 

sygeplejerskeuddannelsen lægger vægt 
på, at de studerende tilbydes gode 
faciliteter som eksempelvis gruppe-
rum, pc’er, bibliotek og at der afholdes 
mange arrangementer, der har relevans 
for de studerende. de studerende sid-
der med i bestyrelsen og i andre udvalg, 
hvor der træffes vigtige beslutninger 
blandt andet om studieordninger og læ-
rerbøger. desuden gør ledelsen på sko-
len meget for at efterkomme de ønsker, 
som de studerendes råd fremsætter. 

der er gennem de seneste år blevet 
sat megen fokus på tutorfunktionens 
betydning for de nye studerende, så de 
kan føle sig velkomne på skolen og få 
råd og vejledning om det at starte på en 
videregående uddannelse.
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n i forbindelse med uddelingen af 
Undervisningsmiljøprisen 2007, afholdt 
dCUm seminaret spot på Undervis-
ningsmiljø, hvor elever, studerende, 
lærere og ledere fra skole- og uddan-
nelsesverdenen kunne få inspiration 
til det kontinuerlige arbejde for et godt 
undervisningsmiljø. de havde desuden 
mulighed for at udveksle erfaringer og 
gode ideer om undervisningsmiljø. 

Hans Henrik Knoop fra dPU indledte 
seminaret med et oplæg om undervis-
ningsmiljøets betydning for elever og 
studerende. det gav deltagerne indsigt 
i betydningen af sammenhængen mel-
lem økonomiske, pædagogiske, kultu-
relle og politiske krav om at lære og den 
biologisk, psykologisk, samfundsmæs-
sigt og kulturelt betingede lyst til at 
lære. Hans Henrik Knoop mindede om, 
at kravene om at lære kan kvæle lysten 
til at lære, og at det i givet fald både in-
debærer et dårligere liv og en mindsket 
interesse for videre uddannelse – til 
ingen verdens nytte. 

efter et kort oplæg fra dCUm om 
værktøjer til Umv blev ordet givet til 
elever/studerende, lærere og ledere, 
som repræsenterede sidste års vindere. 
mou skole, Århus statsgymnasium, 

greve Produktionsskole og den Frie 
lærerskole i Ollerup fortalte om deres 
erfaringer med undervisningsmiljøar-
bejde i workshopper fordelt efter skole-/
uddannelsestype.

i alle workshopper blev der holdt rigtig 
gode oplæg, hvor elever, studerende, 
lærere og ledere blandt andet kom ind 
på:

• Hvordan man kan komme fra demo-
krati på skrømt til at sikre eleverne 
reel indflydelse 

• Hvordan undervisningsmiljøarbejdet 
kan integreres i skolekulturen 

• Hvad man kan gøre for at øge trivs-
len blandt eleverne 

• Hvordan man kan få de studerende 
til at engagere sig i undervisnings-
miljøarbejdet 

• de fysiske rammers betydning for 
hverdagens undervisningssmiljø og 
læring 

• Hvordan man kan skabe tilhørsfor-
hold og identitetsfølelse til sit uddan-
nelsessted 

• Hvordan man kan sætte undervis-

sPOT PÅ Undervisningsmiljø
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ningsmiljø på dagsordenen i hverda-
gen 

• Hvad man kan få ud af en kritisk 
indstilling til det eksisterende under-
visningsmiljø 

• Hvordan kan man tænke kreativt i 
forbindelse med undervisningsmiljø 
og læring 

• Hvad får man ud af at give elever/
studerende fagindflydelse, og hvor-
dan man kan gøre 

• Hvordan man kan skabe fællesskabs-
følelse mellem årgange

 
efter frokost var der mulighed for at 
udveksle erfaringer og gode ideer på 
baggrund af oplæggene og deltagernes 
egne erfaringer. igen styrede vinderne 
fra 2006 debatten på fornemmeste vis. 
som afslutning på seminaret blev Un-
dervisningsmiljøprisen 2007 uddelt af 
undervisningsminister Bertel Haarder.

»Hold fast i at trivsel (læreprocesser) og 
faglige præstationer (resultater) er to 
sider af samme sag i skolen. En afgørende 
forudsætning for at kunne skabe gode 
skoler og uddannelsessteder er, at de krav, 
der stilles, vækker lysten til at leve op til 
dem – det vil sige, at den naturlige lyst til 
at lære overlever mødet med skolen. For 
vi ved i dag, at en engageret person typisk 
vil lære hurtigere, huske mere, blive mere 
kreativ, handle mere socialt ansvarligt og 
få et bedre liv end den uengagerede. Alle - 
også politikere - vinder ved at tage denne 
viden alvorligt«

Hans Henrik Knoop på seminaret
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KvaliTeT i UndervisningsmiljøeT – 
eT FOrsøgs- Og UdviKlingsPrOjeKT
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n Ungdomsuddannelserne var et 
af dCUm’s indsatsområder i 2007. 
det store reformarbejde, der sker 
på ungdomsuddannelserne i disse 
år, handler blandt andet om at frem-
tidssikre erhvervsuddannelserne, at 
styrke kvaliteten i uddannelserne og 
at sikre, at flere unge gennemfører 
en ungdomsuddannelse. Her spiller 
undervisningsmiljøet en betydelig rolle. 
derfor igangsatte dCUm ved udgangen 
af 2006 et projekt, der skal bidrage 
til at systematisere og kvalitetssikre 
arbejdet med undervisningsmiljøet på 
ungdomsuddannelserne, særligt de 
erhvervsrettede ungdomsuddannelser. 
Projektet finansieres af Undervisnings-
ministeriets forsøgs- og udviklingsmid-
ler og af dCUm’s egne driftsmidler.

Formål
med afsæt i projektet Kvalitet i undervis-
ningsmiljøet arbejder dCUm på:

 at udvikle et elektronisk og web-1. 
baseret procesværktøj til kvali-
tetsmåling, kvalitetsudvikling og 
benchmarking på ungdomsud-
dannelserne. dette realiseres i en 

ny, forbedret og udbygget version 
af det gratis elektroniske spørge-
skemaredskab, Termometeret, til 
lancering i 2008.

 at udvikle opfølgningsværktøjer, 2. 
fx dialogbaserede metoder til at 
systematisere arbejdet med under-
visningsmiljøet ud over kortlæg-
ningsfasen. 

Organisering 
som en del af projektet Kvalitet i under-
visningsmiljøet har dCUm sammensat 
en arbejdsgruppe med personer fra de 
forskellige erhvervsrettede ungdoms-
uddannelser samt en referencegruppe 
med repræsentanter for de forskellige 
organisationer og interessenter inden 
for de erhvervsrettede ungdomsuddan-
nelser. arbejdsgruppen giver input til 
indholdet og referencegruppen giver 
input til overordnede rammer og retnin-
ger for projektet. 

skriveseminar
en del skoler og uddannelsesinstitutio-
ner har allerede gjort sig en del erfarin-
ger med metoder og tiltag til at fremme 

et godt undervisningsmiljø. det kan 
være som led i at minimere frafaldet, 
at lave gode introduktionsforløb, at 
skabe en god kontakt mellem elever 
og lærere, at motivere eleverne til at 
deltage aktivt i miljøet på uddannelses-
stedet osv. Projektet Kvalitet i undervis-
ningsmiljøets andet formål om at udvikle 
opfølgningsværktøjer realiseres derfor 
ved at indsamle allerede eksisterende 
erfaringer og metoder. 

derfor afholdt dCUm den 8.-9. no-
vember et skriveseminar på dalum 
landbrugsskole i Odense. de indbudte 
var repræsentanter for de forskellige 
ungdomsuddannelser, dvs. tekniske og 
merkantile skoler, gymnasieskoler, so-
cial- og sundhedsskoler, landbrugssko-
ler og produktionsskoler. deltagerne på 
skriveseminaret beskrev deres metoder, 
tiltag og eksempler til arbejdet med at 
forbedre undervisningsmiljøet på ung-
domsuddannelserne efter en skriveska-
belon, som dCUm har udviklet.
 
dCUm samler og udgiver beskrivelserne 
i en publikation, der skal fungere som et 
redskab til at organisere, systematisere 
og forbedre arbejdet med undervis-
ningsmiljø. Publikationen, der forventes 
lanceret i løbet af 2008, henvender sig 
til ledelse, lærere og vejledere på lan-
dets ungdomsuddannelser og vil være 
et blandt flere af dCUm’s bidrag til at 
sætte fokus på undervisningsmiljøet på 
ungdomsuddannelserne.

Det kan være lige meget, at man 
er rigtig, rigtig klog, hvis man 
ikke har nogen venner

Elev på ungdomsuddannelse
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n et to-dages besøg på silkeborg Tek-
niske skole gav et indblik i hverdagens 
undervisningsmiljø på fire forskellige 
afdelinger: el, bygningsmaler, auto og 
kokkeafdelingen. Besøget og de mange 
indtryk af de undervisningsmiljøer, 
der udfolder sig på en teknisk skole er 
beskrevet i hæftet Blik for et godt under-
visningsmiljø – beretninger fra en teknisk 
skole.

i hæftet kan man få inspiration til, 
hvordan man kan få øje på og beskrive 
elementer og stemninger fra hverda-
gens undervisningsmiljø på en uddan-
nelsesinstitution. en vigtig pointe er, 
at undervisningsmiljøet har en direkte 
betydning for elevernes trivsel og læ-
ring. Og et godt undervisningsmiljø kan 
være med til at fastholde eleverne i en 
uddannelse – samt tiltrække elever.

For eleverne taler om undervisningsmil-
jøet, når de taler om deres oplevelser af 
skolen, værkstedet, køkkenet, lærerne, 
opgaverne, stemningen, omgangstonen 
osv. eleverne oplever deres undervis-
ningsmiljø dagligt, ligesom eleverne 
også giver undervisningsmiljøet ind-
hold og betydning ved at være en del 
af det. det samme gør sig gældende 

for lærerne, deres undervisning, form, 
indhold og ikke mindst deres relation 
til eleverne. lærer-elev relationen er 
af stor betydning for et godt undervis-
ningsmiljø. 

selvom der er stor forskel på de fire 
afdelinger på silkeborg Tekniske 
skole samt på, hvorvidt eleverne går på 
grundforløb eller hovedfag er der også 
ligheder. På tværs af afdelingerne og de 
forskellige brancher er der blandt elever 
og lærere enighed om: 

• at en tæt og smidig kontakt mellem 
elever og lærere er vigtigt i hver-
dagen – dermed kan den enkelte 
elev bedst udfordres på eget faglige 
niveau 

• at der er stor forskel på grund- og 
hovedforløb. eleverne modnes gen-

nem deres uddannelsesforløb, hvilket 
påvirker dynamikken mellem eleverne 
og mellem eleverne og lærerne – og 
dermed undervisningsmiljøet.

• at alle uddannelserne kræver en 
sikker hånd og indskriver sig i lange 
og stolte traditioner for gedigent 
håndværk. 

• at de faglige miljøer trives bedst 
ved at ose af dynamik, ambitioner, 
jargon, humor og et ungt strejf af 
ukuelighed 

Hver brancheskole har sin egen 
faglighed og kultur, og selvom der er 
elementer, der går på tværs i undervis-
ningsmiljøerne, skaber hver branche 
deres særlige undervisningsmiljø. der 
er således flere undervisningsmiljøer 
end de fire, man i hæftet kan få et lille 
indblik i. 

et godt undervisningsmiljø er ikke en 
entydig størrelse, men derimod afhæn-
gig af de elever og lærere, der aktuelt 
udgør undervisningsmiljøet samt 
selvfølgelig fagene, tilrettelæggelsen, 
stemningen, tonen, forventningerne, 
kravene, succesoplevelserne osv. det 
handler om at have blik for et godt 
undervisningsmiljø. 

Besøg PÅ en TeKnisK sKOle

25349 Artikler_Tekn. skole NP.indd   1

01/11/07   11:08:51
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Jeg kommer her for at lære noget, 
blive klogere, prøve forskellige tek-
nikker og muligheder af, ikke for at 
pjatte og lave ingenting. Og lærerne 
skal være fagligt dygtige, ellers 
mister vi respekten for dem

elev på teknisk skole
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n Pr. 1. december 2007 ændrede det 
elektroniske indberetningssystem, 
skolelisten, navn til DCUM’s Undervis-
ningsmiljøkort. 

Undervisningsmiljøkortet giver alle skoler 
og uddannelsessteder i danmark mu-
lighed for at tilmelde sig og synliggøre 
deres arbejde for et bedre undervis-
ningsmiljø. et tilbud som en del – ho-
vedsageligt grundskoler – i 2007 valgte 
at gøre brug af.

DCUM’s Undervisningsmiljøkort
Undervisningsmiljøkortet, som findes på 
www.um-kort.dk, er en nem og bru-
gervenlig platform for synliggørelse og 
vidensdeling i forhold til indsatserne for 
et godt undervisningsmiljø. Kortet er 
baseret på institutionernes frivillige ind-
beretninger af undervisningsmiljøvur-
deringer (Umv’er) og antimobbestrate-
gier. via det interaktive danmarkskort 
kan alle interesserede få overblik over 
de skoler og uddannelsesinstitutioner, 
som har indberettet en Umv og/el-
ler en antimobbestrategi, der opfylder 
dCUm’s minimumskrav.

KOrT Over aKTive sKOler 
Og UddannelsessTeder
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Fra det interaktive danmarkskort linkes 
direkte til de tilmeldte skolers hjem-
mesider. dermed kan alle, der besø-
ger kortet, klikke sig videre til andres 
praktiske erfaringer med Umv og/eller 
antimobbestrategi. et af kravene forud 
for indberetning til undervisnings-
miljøkortet er nemlig, at skolens eller 
uddannelsesstedets indsats er doku-
menteret og tilgængelig på deres egen 
hjemmeside.

en Umv-indberetning kan gælde i tre 
år, mens fornyet dokumentation for en 
aktiv antimobbestrategi skal indberettes 
en gang om året.

Hvordan får I jeres skole/uddannelses-
institution på kortet? 
For at komme på undervisningsmiljø-
kortet skal en repræsentant for ledelsen 
tilmelde Umv’en eller antimobbestrate-
gien på www.um-kort.dk. samtidig skal 

han eller hun - på tro og love - bekræfte, 
at det, der indberettes, lever op til før-
nævnte minimumskrav. 

Tilmelding af en Umv giver 
ret til skilte med dette logo 
på egen hjemmeside.

Tilmelding af en antimobbestra-
tegi giver ret til skilte med dette 
logo på egen hjemmeside.

Så mange har plottet sig ind på Un-
dervisningsmiljøkortet pr. 31/12 2007:
• 248 grundskoler har indberettet en 

UMV
• 154 grundskoler har indberettet en 

antimobbetrategi 
• 20 ungdoms- og voksen-/videregå-

ende uddannelser har indberettet en 
UMV

Besøg det interaktive Danmarkskort 
på www.um-kort.dk

Det er her, skoler og uddannelsessteder 
kan tilmelde sig ved at bekræfte, at 
de har lavet en UMV og/eller en anti-
mobbestrategi.
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n Termometeret er dCUm’s elektro-
niske spørgeskemaværktøj til kort-
lægning af elevers og studerendes 
trivsel. værktøjet er gratis for skoler og 
uddannelsessteder at anvende, og det 
kommer omkring alle relevante emner i 
forbindelse med de lovpligtige under-
visningsmiljøvurderinger. 

Termometeret har til hensigt at gøre 
det let for skolerne og uddannelses-
stederne at basere deres kortlægning af 
undervisningsmiljøet på deres elevers/
studerendes tilbagemeldinger – også 
selv om antallet af elever eller studeren-
de er stort. med Termometeret foregår 
alle dele af spørgeskemaundersøgelsen 
derfor over internettet – og resultaterne 
tælles automatisk sammen og omsæt-
tes til procent. resultaterne er herefter 
klar til at indgå i det videre arbejde med 
den lovpligtige undervisningsmiljøvur-
dering.

Termometeret findes i forskellige va-
riationer til grundskole og ungdoms-/ 
voksenuddannelsesområdet. desuden 
tilbydes en talende udgave af Termo-
meteret specielt rettet mod de yngste 
elever i grundskolen. i vores »Test-
rum« på www.dcum.dk kan enhver 
prøve, hvordan Termometeret er skruet 
sammen. 

Så mange har benyttet Termo-
meteret i 2007:

425 grundskoler
22 ungdoms- og voksen/videregå-
ende uddannelser

I alt er der i 2007 foretaget 878 
undersøgelser med besvarelser 
fra sammenlagt 112.373 elever og 
studerende.

Ta' tem
peraturen på dit undervisningsm

iljø!
 

sTOr inTeresse FOr aT 
Tage TemPeraTUr PÅ 
UndervisningsmiljøeT
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n dCUm offentliggjorde i december 
2007 rapporten: Elevernes syn på under-
visningsmiljøet i grundskolen – Lands-
resultater fra Termometeret 2006-2007. 
rapporten indeholder centrale tal, der 
kan bruges som indikatorer på kvalite-
ten af undervisningsmiljøet i grundsko-
len. 

Tallene i rapporten stammer fra Termo-
meteret, dCUm’s elektroniske kort-
lægningsværktøj (spørgeskema), der 
løbende udbygges med elevbesvarelser. 
Formålet med rapporten var dels at 
skabe synlighed og debat om lands-
dækkende datamateriale vedrørende 
elevernes oplevelse af deres undervis-
ningsmiljø, dels at anspore til yderli-
gere undersøgelser, lokalt, regionalt og 
nationalt. 

rapporten tegner et landsresultat af 
elevernes syn på deres undervisnings-
miljø, idet rapporten baserer sig på svar 

fra over 45.000 elever i grundskolens 
4. – 10. klasse og for over 15.000 ind-
skolingselever i skoleåret 2006-2007. 
rapporten indeholder udvalgte nøgletal 
om elevernes oplevelser af undervis-
ningsmiljøet inden for en række emner. 
rapporten er tilgængelig på dCUm’s 
hjemmeside. i rapporten kommenterer 
dCUm tallene og sætter resultaterne i 
perspektiv. 

den samlede rapport tegner et nuan-
ceret og alsidigt billede af, hvordan 
eleverne oplever deres undervisnings-
miljø. På nogle områder, fx mobning, 
sprog og omgangstone, tryghed i klas-
sen/skolen, støj og uro, pladsforhold, 
klasselokalers indretning, toiletforhold, 
rengøring og udluftning er der klart 
plads til forbedringer. 

På andre områder, som fx generel 
tilfredshed, tillid til klasselæreren – der 
i øvrigt er særligt positiv for indsko-

lingseleverne – helbred og generelt vel-
befindende tegner elevernes oplevelser 
og holdninger et mere positivt billede 
– dog stadig med plads til at gøre det 
endnu bedre.

Nogle af de tankevækkende tal fra rap-
porten: 

generel tilfredshed med skolen 
og klassen 
en overordnet pejling på undervisnings-
miljøets tilstand. Fx viser rapporten at
• 92 % af eleverne i 4.-10 klasse føler 

sig trygge i klassen og 75 % er glade 
for deres lærere 

• 88 % af indskolingseleverne er glade 
for deres klasse og 83 % har det godt 
med deres lærere

Klassen og kammeraterne
er afgørende for den enkelte elevs fø-
lelse af at høre til. Fx viser rapporten at
• 21 % af eleverne i 4.-10. klasse taler 

grimt til hinanden i klassen. 6 % fø-
ler sig altid eller for det meste uden 
for kammeratskabet i klassen 

• 60 % af indskolingseleverne synes, 
at der nogle gange eller tit tales 
grimt til hinanden i klassen  

• 94 % af indskolingseleverne mener, 
at de har gode venner i deres klasse

mobning
Påvirker vilkårene for fællesskab og 
samvær og er udtryk for en syg klasse-
kultur. Fx viser rapporten at

grUndsKOleelever-
nes syn PÅ Undervis-
ningsmiljøeT
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• 17 % af eleverne i 4.-10. klasse angi-
ver, at de er blevet mobbet inden for 
de sidste to måneder 

• 16 % af eleverne i 4.-10. klasse 
svarer, at de inden for de sidste to 
måneder har oplevet at føle sig mob-
bet af en lærer 

• 52 % af indskolingseleverne oplever 
drilleri, der gør dem kede af det

Konflikter
Hvis konflikter fylder for meget i skolen, 
kan det være svært at koncentrere sig 
om samarbejde og faglige resultater. Fx 
viser rapporten at
• 29 % af eleverne i 4.-10. klasse me-

ner, at konflikter sjældent løses på en 
god måde

Klasselæreren
relationen mellem eleven og klas-
selæreren er af stor betydning for den 
enkeltes og klassens sociale trivsel. Fx 
viser rapporten at 
• Hver 4. elev i 4.-10. klasse er usik-

ker på, hvorvidt han eller hun kan få 
hjælp hos klasselæreren, hvis eleven 
har brug for det 

• 9 % af indskolingseleverne er i tvivl 
om, hvorvidt de kan få hjælp hos 
deres klasselærer, hvis de har brug 
for det

Timerne og undervisningen
Om forholdet mellem læring og velbe-
findende i skolen. Fx viser rapporten at
• 28 % af eleverne i 4.-10. klasse ofte 

keder sig i timerne, 22 % keder sig 
sjældent eller aldrig 

• 24 % af eleverne i 4.-10 klasse me-
ner, at der kun sjældent eller aldrig er 
den nødvendige ro i klassen 

• 62 % af indskolingseleverne keder 
sig nogle gange eller tit i timerne

stress
Kan have negativ indflydelse på hverda-
gen. Fx viser rapporten at 
• 27 % af eleverne i 4.-10. klasse ofte 

føler sig stressede på grund af lektier

rammer 1: lokaler, indretning, 
æstetik og udearealer
elevernes oplevelse af det almindelige 
fysiske og æstetiske undervisningsmil-
jø. Fx viser rapporten at
• 49 % af elevernes i 4.-10. klasse 

synes ikke, at toiletforholdene på 
skolen er i orden 

• Ca. en femtedel af eleverne i 4.-10. 
klasse synes ikke, at klasselokalet, 
pladsforholdene og indretningen af 
klassen er i orden. 

• 60 % af indskolingseleverne svarer, 
at toiletterne på skolen ikke er i 
orden

rammer 2: ergonomi og inde-
klima
elevernes oplevelse af det almindelige 
fysiske og æstetiske undervisningsmil-
jø. Fx viser rapporten at 
• 45 % af eleverne i 4.-10. klasse oplever 

problemer med rengøringen på skolen 

• 41 % af indskolingseleverne svarer, 
at der nogle gange lugter grimt i 
klassen eller andre steder på skolen 

aktivitetsmuligheder
muligheder for fysisk aktivitet i skole-
hverdagen. Fx viser rapporten at
• 39 % af eleverne i 4.-10. klasse 

oplever, at mulighederne for fysiske 
aktiviteter udendørs ikke er mange 

• 54 % af eleverne i 4.-10. klasse 
oplever, at mulighederne for fysiske 
aktiviteter indendørs ikke er mange

Helbred og generelt velbefin-
dende
en pejling på hvordan eleverne oplever 
deres generelle helbred og velbefinden-
de. Fx viser rapporten at
• 16 % af eleverne i 4.-10. klasse føler 

sig ofte trætte og uoplagte 
• 8 % af eleverne i 4.-10. klasse føler 

sig ensomme det meste af tiden i 
skolen

det skal pointeres, at tallene ikke siger 
noget om de enkelte skolers undervis-
ningsmiljøvurdering (Umv), indsats 
eller tilstand, men derimod om de 
samlede elevbesvarelser for skoleåret 
2006-2007.
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PjeCe Til 
sKOleelever

 

i foråret 2007 udgav dCUm anden 
udgave af Har du haft en god dag i sko-
len?, der en letlæst pjece om undervis-
ningsmiljø. Pjecen er målrettet elever i 
grundskolen. 

i pjecen forklarer dCUm begreber som 
undervisningsmiljø, undervisnings-
miljøvurdering og undervisningsmil-
jørepræsentant i kort og letlæst form. 
elevernes rettigheder og pligter skitse-
res, og de anvises handlemuligheder, 
så de kan gøre en aktiv indsats i forhold 
til undervisningsmiljøet på deres egen 
skole.

Pjecen er gratis og kan bestilles via 
butikken på www.dcum.dk
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Undervisningsmiljøer på ungdomsud-
dannelser
– elevernes trivsel, læring, sundhed og 
sikkerhed. 
Kvalitativ undersøgelse

Undervisningsmiljøer på handelsskoler 
målrettet pixiudgave af kvalitativ under-
søgelse
 
Undervisningsmiljøer på tekniske skoler
målrettet pixiudgave af kvalitativ under-
søgelse

Undervisningsmiljøer på social- og 
sundhedsskoler 
målrettet pixiudgave af kvalitativ under-
søgelse
 
Undervisningsmiljøer på produktions-
skoler  
målrettet pixiudgave af kvalitativ under-
søgelse
 
Undervisningsmiljøer på gymnasier – 
stx, hhx og htx  
målrettet pixiudgave af kvalitativ under-
søgelse

Har du haft en god dag i skolen?
intropjece for elever i grundskolen

Elevernes syn på undervisningsmiljøet i 
grundskolen 
– landsresultater fra Termometeret 
2006-2007

Børnemiljøvurdering
– et redskab til udvikling af den pæda-
gogiske praksis 
inspirationsmateriale

Bevægelse i børnemiljøet
- et inspirationsmateriale
inspirationsmateriale

Kursusfolder
– børnemiljø

Kursusfolder 
– undervisningsmiljø  

Pakke til dagtilbud og kommuner
• vejledning til udarbejdelse af børne-

miljøvurdering
• Pejlemærker for arbejdet med børne-

miljøvurdering
• Opsamlingsskema til børnemiljøvur-

dering
• dialogkort
• Kursusfolder
• Bevægelse i børnemiljøet – et inspi-

rationsmateriale 

• Børnemiljøvurdering – et redskab til 
udvikling af den pædagogiske praksis

Dansk Center for Undervisningsmiljø
intropjece om dCUm

Artikler fra DCUM
Bevægelse i børnemiljøet 
i sundhed, krop og bevægelse. Pæda-
goguddannelsen i fokus. Kroghs Forlag

Elevernes liv i skolen
i fagbladet liv i skolen

Vurdér miljøet sammen med eleverne
i Tag fat og hold fast. sundhed i skolen. 
Kræftens bekæmpelse.

Undervisningsmiljøer på ungdomsud-
dannelser – Elevernes trivsel, læring, 
sundhed og sikkerhed
i voksenpædagogisk Tidsskrift nr. 1, 
2007

Udgivelser Fra dCUm
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n dCUm har i 2007 haft en god kontakt 
til dag- og fagpressen. dCUm har leveret 
kvalificeret fagligt viden både på eget 
initiativ og ved uopfordrede henvendel-
ser fra journalister og redaktører. dCUm 
bestræber sig på at opretholde en god 
kontakt til pressen, fordi dCUm’s bud-
skaber herved kan komme ud til en stor 
modtagergruppe. det kan forhåbentlig 
være med til at fastholde offentlighedens 
forståelse for betydningen af et godt 
børne- og undervisningsmiljø i landets 
dagtilbud, skoler og uddannelsessteder. 

Nogle af de emner, hvor DCUM i 2007 
har været i kontakt med pressen: 
 

• Toiletforhold i grundskolen 
elevernes toiletforhold er et af de 

områder, som skaber stor utilfreds-
hed blandt skolebørn. de misrable 
toiletforhold var i pressens søgelys i 
både foråret og i efteråret 2007 

• Mobning 
mobning er ødelæggende for et godt 
undervisningsmiljø og skal hele 
tiden bekæmpes. dCUm oplever, at 
mobning er et af de emner, som ofte 
fanger mediernes interesse og det 
gjaldt også i 2007  

• Lærermobning 
”Hver 6. skoleelev føler sig mobbet 
af sin lærer« – det var en overskrift, 
der bredte sig som en steppebrand i 
medierne, da dCUm offentliggjorde 
Termometerets tal om lærermobning  

• DCUM som klageinstans 
et forslag om dCUm som en 
uafhængig klageinstans i sager, der 
drejer sig om mobning i skolen var i 
pressens fokus i efteråret 2007  

• Er Undervisningsmiljøloven god 
nok? 
i efteråret 2007 satte dse og ele-
verne i folkeskolernes ældste klasser 
fokus på undervisningsmiljø og 
undervisningsmiljøloven gennem 
kampagnen giv os lov 

• Børnemiljøvurderinger – mere end et 
papirarbejde. 
Kan børnemiljøvurderinger reelt 
forbedre børnenes miljø? ja, de kan 
bruges til at skabe udvikling i den en-

dCUm i medierne

Det er en klar tendens, at børn er utilfred-
se med nedslidte rammer. De er utilfredse 
med, at det trækker, at det lugter, at 
rengøringen er dårlig, og at der ikke findes 
steder på skolerne, hvor de kan finde ro. 

DCUM i Århus Stiftstidende

Det er slemt, når børn mobber børn, men 
det er fatalt, når det er de voksne, der 
mobber. Det er mere end mobning. Det er 
vold. Voksne har mange flere raffinerede 
måder at mobbe på end børnene.

DCUM i Politiken

En børnemiljøvurdering skal ikke blot 
anskues som et stykke papir, pædagogerne 
sætter sig og skriver, den skal udarbejdes 
– og det kan udmærket foregå sammen 
med børnene som en del af den pædago-
giske praksis. 

DCUM i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner
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kelte institution i overensstemmelse 
med lokale pædagogiske værdisæt. 
dCUm diskuterede børnemiljøvurde-
ringers anvendelighed med forman-
den for BUPl

• Plads til skoleforbedringer 
da dCUm offentliggjorde rapporten 
om elevernes syn på undervisnings-
miljøet i grundskolen satte pressen 
via forskellige indgange fokus på 
undervisningsmiljø

Pressemeddelelser fra DCUM i 
2007
21. januar
Praktikerkorps tilbyder hjælp til forbed-
ring af skolers psykiske undervisnings-
miljø

31. januar
nye undervisningsbyggerier under lup-
pen

19. februar
indblik i ungdomsuddannelsernes 
undervisningsmiljø

7. september
skoler og uddannelsesinstitutioner kan 
nu deltage i konkurrencen om Under-
visningsmiljøprisen 2007

27. september
efterlysning af metoder til arbejdet med 
undervisningsmiljø på ungdomsuddan-
nelser!

29. november
Bertel Haarder belønner godt undervis-
ningsmiljø

17. december
nogenlunde. nye tal viser lunken 
tilfredshed med undervisningsmiljøet i 
skolen

Toiletterne er i en elendig forfatning, 
og mange af dem hører til i en anden 
tidsalder. Der er for få af dem, de er i for 
ringe stand, der er ikke vand til at vaske 
hænder, og der er ikke papirhåndklæder 
og så videre og så videre.

DCUM i Fyens Stiftstidende Indsatsen over for mobning afhænger af, 
at de voksne tør tage ansvaret på sig og 
indse, at mobning ikke kun handler om de 
enkelte børn, men om hele undervisnings-
miljøet. Det gode undervisningsmiljø er 
præget af lydhørhed og demokrati, men 
også tydelige voksne og faste rammer.

DCUM i Nyt om Privatskolerne

Omgangstonen mellem lærer og elev skal 
ifølge eleverne være kammeratlig og ikke 
autoritær. Med det er en svær balance, 
for eleverne ønsker samtidig at blive taget 
alvorligt, hvis de eksempelvis har for 
meget fravær. Lærerne må ikke tale ned 
til dem, men behandle dem som voksne, 
på samme måde som mester gør. De har 
ikke brug for en løftet pegefinger.

DCUM i NNF Fagbladet for NNFere
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