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Har I styr på  
undervisningsmiljøet? 
- spørg DCUM

Vi tilbyder oplæg, kurser, workshops og rådgivning der 
kan give jer indblik i den nyeste viden, konkrete værktøjer 
og rådgivning der kan understøtte jeres arbejde med ele-
vernes sociale og faglige trivsel samt de fysiske rammer. 
Står I overfor en medarbejderdag, et forældremøde eller 
har brug for sparring og rådgivning i ledelsesteamet - så 
kan I bruge os. 

DCUMs ydelser dækker bredt det fysiske, psykiske og 
æstetiske undervisningsmiljø. Omdrejningspunktet for 
alle vores ydelser er, at hver skole er unikt. Med udgangs-
punkt i jeres ønsker, vores viden om målgruppe, emne og 
aktualitet skræddersyer vi et forløb til jer. 

Hvordan kan skolernes fysiske rammer understøtte be-
vægelse, den åbne skole og nye håndværksfag? 
Folkeskolereformen kræver plads. Eller måske kræver den blot 
optimal udnyttelse af de eksisterende rum og rammer? Og 
hvordan skaber man spændende faglokaler der tydeligt fortæl-
ler eleverne, hvad de skal lave. DCUM giver kvalificerede bud på 
løsninger, der passer ind på netop jeres skole. 

Dansk Center for Under-
visningsmiljø , DCUM, er et 
statsligt videns- og formid-
lingscenter der arbejder for 
at udvikle et godt undervis-
ningsmiljø på alle skoler.

Lad jer inspirere...

Skab merværdi med trivselsmålinger og undervis-
ningsmiljøvurderinger? 
Hvis trivselsmålinger skal komme eleverne til gode er det 
nødvendigt at få omsat resultaterne til konkrete indsatser i 
klassen og på skolen. DCUM har stor erfaring med at tilrette-
lægge udviklingsforløb, der inddrager både elever og medar-
bejdere og dermed skaber motivation og ejerskab. 

Mobning / digital mobning
Det kan være svært for os voksne at hjælpe de børn der er 
ramt af den digitale mobning, da arenaerne ændrer sig kon-
stant. Få viden om hvordan digital mobning adskiller sig fra 
”almindelig mobning”,  konsekvenserne heraf og konkrete me-

toder til at forebygge digital mobning. 
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Kontakt os og  
hør mere

Har du spørgsmål eller er du  
interesseret i et uforpligtende tilbud,  
så kontakt DCUM på: 

dcum@dcum.dk eller på 722 654 00.

Jannie Lindskov 
centerleder


