10
Børnemiljø

undervisningsmiljø

År 2010
Årsberetning for Dansk Center
for Undervisningsmiljø 2010
Udgivelsesdato:
15. januar 2011
Udgiver:
Dansk Center for Undervisningsmiljø
www.dcum.dk
Tekst og redaktion:
Trine Kjær, kommunikationskonsulent
Anne Märcher, kommunikationsmedarbejder
Ansvarshavende:
Ole Juhl, centerleder
Foto:
DCUM
Grafik og layout:
Jørn Rasmussen
www.grafiskdesign.nu
Tryk:
Prinfodjurs www.prinfodjurs.dk
Oplag:
2000
ISBN: 978-87-92007-59-7

Dansk Center for
Undervisningsmiljø

DCUM 2010
Nye regler omkring børnemiljø

6
8

Brugergenereret udvikling af værktøjer

10

Børns syn på børnemiljøet i dagtilbud

12

Trivsel – det er jo det, der er det væsentlige

14

Aktivt samarbejde for trivsel og mod mobning

15

Undervisningsmiljøprisen 2010

16

Helst ikke volapyk

18

DCUM i de sociale medier

19

På en mark nord for Randers

20

Termometeret – nu endnu bedre

21

Har skoleelever for meget om ørerne?

23

Et stort ansvar – og en kæmpe frihed

24

DCUM i medierne

26

Verdens smukkeste skole – for evigt!

28

Det giver jo selvfølgelig også tæsk ind imellem…

30

Det skal gøre en forskel

32

Undervisningsmiljøkortet33
Det handler om gode processer

34

Netværk35
Når projektet lever hos børnene

36

REBUS – det første år					

37

www.dcum.dk38
Skolernes Trivselsdag 2010

40

Netværk for ungdomsuddannelser

42

Et autosvar er ikke et ordentligt svar! 

44

Tal er fantastiske

45

DCUM i tal 

45

VIP – Viden, Inspiration og proceshjælp

47

Kommunenetværket49
DCUM’s bestyrelse og budget

51

Indhold

Talent4

Talent

4

n Når vi taler om vores skole- og ud-

ger ønsket om at styrke og pleje de

dannelsessystem, taler vi for tiden ofte

særlige talenter hos vores børn og unge

også om talentudvikling. Det handler

først og fremmest af målsætningen om

om at højne det faglige niveau for at

at være ’bedst i test’ på skoleområdet,

fastholde motivationen hos de særligt

nationalt eller internationalt, går vi ikke

dygtige elever, så de kan udfolde deres

nødvendigvis børnenes og de unges

fulde potentiale.

ærinde.

Det er skønt at være dygtig til noget.

Hvis vi, med en let omskrivning af et

At få anerkendelse og at blive valgt

gammelt mundheld, ønsker at vores

til, fordi man kan bidrage med noget.

elever og studerende skal lære for

Anerkendelse er en af de primære

livet og ikke blot for skolen og dens

drivkræfter for os som mennesker – det

omdømme, må vi gøre os klart, at det

er brændstof for selvtilliden. Vi bliver

ikke er nok at satse på talentudvikling i

motiverede, når vi bliver anerkendt

form af eliteniveauer for de særligt be-

for vores talenter, og frustrerede eller

Der er med andre ord god grund til at

gavede elever – hvor meget det end vil

måske endda desillusionerede, hvis vi

have øje for talent – og anerkendelse af

batte i statistikker og nationale tests.

bliver overset eller forhindret i at ud-

talent – på alle niveauer i vores uddan-

Hvis nogen mener, at de dygtigste

folde vores potentiale. Det gælder ikke

nelsessystem. Men måske har vi brug

elever skal koncentrere sig 100% om at

mindst for børn og unge, der er i fuld

for at nuancere vores syn på, hvad ta-

optimere egne faglige præstationer – så

gang med at opbygge selvforståelse i

lent er, hvordan det bedst opdyrkes, og

glemmer de også let den veldokumen-

mødet med deres omverden.

ikke mindst hvorfor vi gør det. Udsprin-

terede meget store gevinst, der ligger

Børnemiljø

hinandens modsætninger. Men måske

opmuntre hovedpersonen med ordene

andre med op.

er det snarere sådan, at succesen for

’Der er altid noget, man er god til. Man

alvor venter der, hvor vi formår at ud-

skal bare finde ud af, hvad det er’.

Heldigvis er det grundlæggende en

fordre og stimulere de faglige talenter,

Et godt udgangspunkt i debatten om

ganske anden mentalitet, der præger

og samtidig holder os klart, at man

talent.

det danske skolesystem. Når eksemplet

ikke bliver et helt menneske, hvis man

alligevel skal trækkes på banen, er det

kun oplever at blive anerkendt for sine

for at pege på forskellen på den talent-

målbare resultater.

undervisningsmiljø

i, at dygtige klassekammerater hiver

Jes Lunde, bestyrelsesformand

udvikling, der kun interesserer sig for
resultater og dens modsætning: Talent-

Vi har mange dagsordener for skolen.

udvikling der tager højde for, at nok er

Det er vigtigt, at der er fokus på gode

det vigtigt at blive til noget, men endnu

muligheder for talentudvikling – men

vigtigere er det at blive til nogen. At

også i høj grad at vi fokuserer på den

lykkes, såvel fagligt som socialt.

kolossale opgave med øget inklusion.
Målsætningen, om at en langt større

Der ligger en meget stor udfordring i at

andel af en ungdomsårgang skal have

lave et uddannelsessystem, som giver

en ungdomsuddannelse, kan kun lyk-

alle mulighed for at udfolde deres fulde

kes, hvis endnu flere børn oplever tiden

faglige og menneskelige potentiale.

i skolen som god og lærerig.

Af og til ser vi det stillet op, som om
den sociale, fællesskabsorienterede

I børneklassikeren Gummi-Tarzan lader

skole og den talentudviklende skole er

Ole Lund Kirkegaard en rar kranfører
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DCUM 2010
n Et bredt emnefelt og et meget alsi-

tidsrum har centret været involveret i et

projekt, støttet af EU’s Kattegat-Skager-

digt opgaveområde har kendetegnet

tværministerielt projekt omkring faglige

rak region, KASK.

DCUM siden centrets start – og 2010

kvalitetsoplysninger, FKO.
2010 bød også på:

har på ingen måde været en undtagel-

• Lancering af en ny, forbedret udgave

se fra den regel. I 2010 har DCUM fort-

Netværk har spillet en vigtig rolle for

sat sin rolle med at vejlede og rådgive

DCUM i 2010. Med kommunenetvær-

om børnemiljø og undervisningsmiljø

ket har centret fået en god kontakt og

ved at stille viden, praktiske erfaringer,

kommunikationskanal til en stor del

gode eksempler, og en stadigt voksen-

af landets kommuner, og på netværks-

prisen, som for første gang foregik

de samling af metoder og værktøjer til

møderne landet over er der blevet delt

på DCUM i Randers

rådighed for centrets mange brugere.

viden, stillet gode spørgsmål og i det
hele taget vist stor interesse for ini-

af spørgeskemaværktøjet Termometeret
• Overrækkelse af Undervisningsmiljø-

• Udgivelse af bogen Verdens smukkeste skole – for evigt, om æstetik og
skoleudsmykning

På børnemiljøområdet har året budt på

tiativet. Det samme gør sig gældende

store opgaver og forandringer. Efter en

for DCUM’s nyeste netværksinitiativ,

ændring af dagtilbudsloven er arbejdet

Netværk for Ungdomsuddannelser, som

det første år med Børnemiljøtermo-

med børnemiljø i dagtilbud knyttet

med to møder i 2010 er kommet aktivt

meteret

sammen med arbejdet med læreplaner,

fra start.

• Offentliggørelse af de samlede tal fra

• Offentliggørelse af udvalgte tal fra
Termometeret – og deraf følgende

hvilket kræver nytænkning og metode-

debat i pressen og blandt politikere

udvikling. DCUM’s værktøjer og vejled-

DCUM har imidlertid ikke kun plejet

ninger har i den anledning gennemgået

netværk inden for landets grænser. Med

en revidering, så de er aktuelle i for-

samarbejdet i REBUS er centret involve-

dermed en ny form for synlighed på

hold til de nye retningslinjer. I samme

ret i et dansk-norsk-svensk udviklings-

nettet.

• DCUM’s debut i de sociale medier, og

Lidt om DCUM
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Dansk Center for Undervisningsmiljø,

sit kompetenceområde til også at

Centret arbejder for, at alle børn i dag-

DCUM, er en statslig institution inden

omhandle børnemiljø. Lovens krav til

tilbud tilbydes et godt børnemiljø, og

for den offentlige forvaltning. Centret

arbejde med børnemiljø er siden ind-

at alle elever og studerende tilbydes et

blev etableret i april 2002 på baggrund

skrevet i Dagtilbudsloven. DCUM skal

godt undervisningsmiljø. Et godt miljø

af vedtagelsen af Undervisningsmiljø-

medvirke til at sikre og udvikle et godt

er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt

loven. Da Børnemiljøloven trådte i kraft

psykisk, fysisk og æstetisk undervis-

og fremmer trivsel, sundhed, udvikling

den 01. juli 2006, fik DCUM udvidet

ningsmiljø og børnemiljø i Danmark.

og læring.

Børnemiljø

Bagerst fra venstre:
Trine Kjær, Ole Juhl, Anne Märcher,
Lis Ranch, Bente Sanderhoff,
Helle Stenbro, Karin Villumsen,
Rasmus Challi, Heidi Skipper,
Lene Ravn Holst.

undervisningsmiljø

– Foruden den daglige rådgivning og

I en perfekt verden ville der ikke være

gøre tingene lidt bedre. På DCUM arbej-

vejledning af elever, studerende, foræl-

brug for et center for undervisningsmil-

der en lille flok ildsjæle, som brænder

dre, myndigheder, samarbejdspartnere

jø, for der ville gode børne- og under-

for netop det. I år kan I møde dem her

samt ansatte i dagtilbud, på skoler og

visningsmiljøer være en selvfølge. I den

i årsskriftet, hvor de hver giver et glimt

uddannelsessteder, som har rettet hen-

brogede verden, som er virkelighedens,

af hverdagen på det lille center med de

vendelse til centret med spørgsmål om

er der brug for rådgivning og vejled-

store opgaver.

undervisningsmiljø eller børnemiljø.

ning om, hvordan vi hele tiden kan

Ole Juhl, centerleder
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Nye regler
omkring
børnemiljø
n Pr. 1. juli 2010 blev Dagtilbudsloven

læring, men at børnemiljø og læring be-

ændret. Det har blandt andet givet nye

tragtes og forstås i tæt sammenhæng.

regler omkring børnemiljø.
Ændringerne indebærer, kort skitseret:

Læreplaner og børnemiljø
knyttes i højere grad sammen.

Daginstitutioner og dagplejen

Daginstitutioners og dagplejens arbejde

• udarbejde en skriftlig børnemiljøvur-

med børnemiljøet er med den nye lov
integreret i bestemmelsen om pædagogiske læreplaner. Det betyder, at det
fremover skal fremgå af den pædagogi-

skal ikke længere:
dering med kortlægning, beskrivelse, handlingsplan og opfølgning
• revidere børnemiljøvurderingen
minimum hvert tredje år.

ske læreplan, hvordan arbejdet med et
godt børnemiljø sker som en integreret

Det er nyt, at daginstitutioner

del af det pædagogiske arbejde.

og dagplejen skal:
• arbejde med børnemiljøet som en

Det fysiske, psykiske og æstetiske

del af det pædagogiske arbejde,

børnemiljø skal stadig vurderes i et

hvor det er relevant

børneperspektiv, og børns oplevelser

• indtænke og vurdere børnemiljøet i

af børnemiljøet skal inddrages under

relation til de pædagogiske mål, me-

hensyntagen til børnenes alder og

toder og aktiviteter, som dagtilbuddet

modenhed.

opstiller i forhold til børnenes læring
• dokumentere – mindst hvert andet
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Det er hensigten med bestemmelsen,

år – om børnemiljøet bidrager til

at børnemiljøet ikke forstås isoleret

opfyldelse af de opstillede mål inden

fra dagtilbuddets arbejde med børns

for de temaer, der er nævnt.

Her kan man få overblik over dagtil-

dagplejen skal stadig:

budslovens krav til arbejdet med bør-

• vurdere det fysiske, psykiske og

nemiljø, BM, og dagtilbud kan få svar

æstetiske miljø i et børneperspektiv
• inddrage børnenes oplevelse af børnemiljøet i den samlede vurdering af
børnemiljøet afhængigt af børnenes
alder og modenhed.

Justering af værktøjer
og vejledninger
På DCUM har lovændringerne givet
anledning til justeringer i de værktøjer
og vejledninger, som vores brugere i

Børnemiljø

Daginstitutioner og

på spørgsmål som:
• Hvad er børnemiljø?
• Hvem skal arbejde med
børnemiljøet?
• Hvilke krav er der til arbejdet med
børnemiljøet?
• Hvordan kan man sammentænke
børnemiljø og pædagogiske
læreplaner?
• Hvor kan man finde hjælp
og værktøjer?

daginstitutioner og dagpleje fortsat kan
hente og bruge. For de institutioner

Materialet indeholder også uddrag af

som ønsker et helhedsbillede af børne-

de relevante afsnit fra lovteksten.

miljøet i børnehøjde, er fx Børnemiljøtermometeret stadig et gratis tilbud.

Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud
kan hentes gratis på www.dcum.dk

DCUM lægger vægt på, at der i loven er
grundlag for at fastholde og fortsat få
processer i gang omkring børnemiljøet,

Arbejdet med
børnemiljø i dagtilbud

da disse processer altid vil generere
refleksion og pædagogisk udvikling

– Om krav og muligheder

B

Arbejdet med
børnemiljø i dagtilbud
– Om krav og muligheder

M
ØRNE

Det nye materiale beskriver lovens krav
til arbejdet med børnemiljø i dagtilbud
Oktober 2010

til børn indtil skolealderen.

ILJØ
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Brugergenereret
udvikling
af værktøjer

n I 2010 har DCUM lagt et stort arbejde

købing-Skjern Kommune og Glostrup

i at deltage i et tværministerielt projekt

Kommune. For DCUM har involveringen

omkring faglige kvalitetsoplysninger,

i projektet været en oplagt mulighed

FKO. Projektet skal føre til et katalog

for at sætte spot på den brugerinvolve-

af redskaber, som medarbejdere og

ring, som centret finder meget vigtig i

ledere i dagtilbud samt forvaltning og

udviklingen af værktøjer.

politikere kan anvende til at måle og
sammenligne den faglige kvalitet.

Børnemiljøtermometeret
I forbindelse med projektet er DCUM’s

DCUM har bidraget til projektet med

værktøjer blevet grundigt afprøvet og

Børnemiljøtermometeret og de tre

det har ført til forbedringer af Børnemil-

relationsværktøjer Relationsskema,

jøtermometeret, BMT.

Venskabsskema og Relationsblomst.
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Værktøjerne blev hen over foråret og

Institutionerne har afprøvet BMT på

sommeren afprøvet i fire institutioner i

mange forskellige måder – måder, som

henholdsvis Morsø Kommune, Ring-

passede med netop deres eksisterende

Børnemiljø

arbejdsmetoder. Brugernes tilbagemel-

forløbet givet DCUM en stor indsigt i,

Relationsblomst meget positiv og gav

dinger har resulteret i, at spørgsmålene

hvordan redskabet bliver anvendt og

ikke anledning til ændringer. Værktø-

for de 4-6-årige er blevet kvalificeret,

giver mening i praksis.

jerne kan hjælpe med at kortlægge børnenes sociale relationer indbyrdes og

antallet af spørgsmål er reduceret, og
indholdet er blevet gennemarbejdet –

”BMT viser os om vi gør det, vi tror vi

relationerne mellem barn og voksen. De

alt sammen med hensyn til både den

gør, og det er sundt.” – Pædagog

kan være en hjælp til hurtigt og syste-

faglige og den praktiske vinkel.

matisk at få sat fokus på børn, der har
”Tallene fra BMT er et godt afsæt til at

behov for støtte til relationsdannelse.

Også for benchmarkere er der sket æn-

udarbejde relevante pædagogiske lære-

dringer efter afprøvningsforløbet, idet

planer med udgangspunkt i børnenes

”Det bedste ved relationsblomsten er,

det ikke længere er muligt at trække

perspektiv.” – Leder I daginstitution

at der skabes øget opmærksomhed på

resultater fra observationsskemaerne

de børn, som er meget alene, ligesom

for de 0-4-årige. Læs mere på

Relationsværktøjerne

www.bm.termometeret.dk

I forbindelse med FKO var brugernes

hvilke situationer det drejer sig om,

vurdering af de tre relationsværktøjer

hvordan situationen er opstået og hvad

Relationsskema, Venskabsskema og

barnet er optaget af” – Pædagog

Ud over konkrete ændringer i BMT har

værktøjet giver et konkret billede af,

11

Børns syn på
børnemiljøet
i dagtilbud

BØRNEmiljØTER

momETERET 200
9

Børns syn på
Børnemiljøet
i dagtilBud
– tal fra Børnemiljøterm

ometeret 2009

– Tal fra Børnemiljøtermometeret 2009
n I marts 2010 offentliggjorde DCUM

DCUM understreger, at tallene i dette

det talmateriale, der blev indsamlet

materiale ikke er baseret på repræsen-

via Børnemiljøtermometeret i 2009.

tativt udvalgte dagtilbud. Tallene er et

Børns syn på børnemiljøet 2009 er

resultat af samtlige undersøgelser, som

resultatet af 9527 afsluttede under-

dagtilbud frivilligt har oprettet og gen-

søgelser. Emnerne favner det fysiske,

nemført i 2009.

• 42,1% savner plads til henholdsvis
sport, dans og vilde lege
• 45,4% savner steder, hvor man kan
hvile sig og slappe af
• 92,2 % synes, at deres børnehave
har steder, der gør dem glade.

psykiske og æstetiske børnemiljø – fra
relationer, leg og aktiviteter til fysiske

Samlet set giver tallene et fingerpeg om

Børns syn på børnemiljøet i dagtilbud

rammer, hygiejne og sikkerhed. Resul-

de tendenser, der gør sig gældende for

kan hentes gratis på www.dcum.dk

taterne for de ældste børnehavebørn og

børnenes miljø i danske dagtilbud.

børn i fritidshjem er baseret på spørgeskemaer, som børnene selv har besva-

De 4-6-årige børn i børnehaver svarer

ret, mens resultaterne for de 0-4-årige

for eksempel, at:

i dagplejehjem, vuggestue, legestue og

• 83,3 % er glade for at gå i børnehave

børnehave er baseret på pædagogiske

• 18,8 % aldrig synes, at de er med til

observationer af børnemiljøet set ud fra
børnenes perspektiv.

at bestemme
• 10,1% tit bliver drillet, så de bliver
kede af det

12

Børnemiljø
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“

Trivsel – det er
jo det, der er det
væsentlige
Heidi Skipper, specialkonsulent – børnemiljø.

MINE OPGAVER ”…handler blandt

en daginstitution ser på kortlægningen

at indsamle praksiseksempler. Altså se

andet om at agere bindeled mellem de

af deres børnemiljø, at der kan være

på, hvordan man integrerer de to ting.”

mange parter på børnemiljøområdet.

overraskende stor forskel på det, man

Og så handler det om at udvikle og

tror, man gør, og det man rent faktisk

DET BEDSTE ER ”…når jeg kan se, at

formidle konkrete værktøjer, som kan

gør. Som regel er det en øjenåbner af

både voksne og børn trives i en dagin-

bruges i dagligdagen, der hvor børnene

den positive slags – fordi man står med

stitution, og at de voksne brænder for

er: Værktøjer man kan bruge til at gøre

noget konkret, som man kan forholde

deres arbejde. For gør de det, så har

resultatet af sine iagttagelser synlige

sig til og handle ud fra.”

de det perspektiv, der skal til. Så ser de
børnene.”

og systematiske, og som på den måde
kan inspirere til at reflektere over egen

MIT ARBEJDE ”…med børnemiljø

praksis.”

handler om udvikling og læring, men
allermest om trivsel – det er jo det, der

14

JEG SYNES ”…det er interessant, i hvor

er det væsentlige. Nu hvor daginsti-

høj grad det at skabe et godt børne-

tutionernes arbejde med børnemiljøet

miljø handler om at turde udfordre sine

efter den nye lov er koblet sammen

vaner. Det går tit igen, når personalet i

med læreplanerne, skal vi i gang med

Aktivt samarbejde for
trivsel og mod mobning
n Den 10. Marts 2010 havde Det Na-

ritering af området, for vidensdeling

DCUM er sammen med Skole og

tionale Samarbejde for Social Trivsel og

om eksisterende tiltag og metoder der

Forældre og Børnerådet initiativ-

mod Mobning i Grundskolen eksisteret

virker, samt for nytænkning og idéud-

tager til Nationalt samarbejde for

i seks år.

vikling omkring indsatser og projekter.

social trivsel og mod mobning i
grundskolen. Den 10. marts 2004

Et af samarbejdets styrker er, at par-

førte samarbejdet til underskri-

rerende netværk for trivselsarbejde i

terne repræsenterer skolens forskellige

velse af Trivselserklæringen, og det

skolen, og parterne samles til årsmøde

aktører og interessenter – det giver

forventes, at samarbejdet løbende

hvert år i begyndelsen af marts.

plads til forskellige indgangsvinker i

afføder nye, konkrete tiltag.

De fleste af de i alt 26 organisationer

arbejdet for at forbedre trivslen i sko-

DCUM er sekretariat for samarbej-

var repræsenteret ved årsmødet i 2010

len. Mødet mellem parterne giver også

det og opdaterer kontaktinforma-

og mange gav udtryk for, at samar-

mulighed for at lokalisere de områder,

tioner, afholder årsmøder og udsen-

bejdet er en vigtig platform – et anker

hvor der kan skabes konkret projekt-

der nyhedsbreve til parterne.

– for udveksling og koordinering af

samarbejde med gennemslagskraft ude

viden, indsatser og muligheder for at

i skolerne.

Læs mere om trivselserklæringen
på www.sammenmodmobning.dk/

skabe mere trivsel og fortsat bekæmpe
mobning i skolerne.

undervisningsmiljø

Samarbejdet fungerer som et inspi-

Et tilbageblik på det forgangne år vid-

trivselserklaeringen

ner om stor aktivitet blandt parterne.
Trivselsarbejdet i skolen er komplekst

For DCUM er det glædeligt at se, at så

og fyldt med forskellige perspektiver,

mange gør en aktiv indsats.

interesser og dilemmaer. Mange skoler
gør en stor indsats for at skabe trivsel,
men der er fortsat behov for inspiration
og spredning af metoder, der virker.
Samarbejdet om trivsel i skolen er vigtigt for at sikre en fortsat national prio-
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Undervisningsmiljøprisen 2010
– de vandt DM i nærvær og polyfilla

n Sundhed, trivsel og medbestemmelse er vigtige ingredienser i en
god skoledag. Den 17. maj overrakte
undervisningsminister Tina Nedergaard Undervisningsmiljøprisen 2010 til
fire skoler og uddannelsessteder, som
har gjort en helt særlig indsats for et
godt undervisningsmiljø. For første
gang fandt prisoverrækkelsen sted på
DCUM’s adresse i Randers.
Prisen, som blev indstiftet i 2005 af daværende undervisningsminister Bertel
Haarder, blev i 2010 uddelt for femte
gang. Prisen uddeles til en institution
inden for hvert af områderne:
• Folkeskoler, frie grundskoler og
efterskoler
• Gymnasiale uddannelser
• Øvrige ungdomsuddannelser

glædede sig over at overrække prisen,

godt undervisningsmiljø er centralt for

• Voksen- og videregående uddannel-

og sagde blandt andet i sin tale til de

læring på skolerne og institutionerne.

fire vindere:

Ingen er i tvivl om, at elever der trives

”Det varmer mig meget, at der sæt-

og befinder sig i et godt og inspireren-

tes fokus på undervisningsmiljøet. Et

de læringsmiljø lærer mere.”

sesinstitutioner
Undervisningsminister Tina Nedergaard
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TEC Hvidovre – for en indsats der
kombinerer det sociale med det sunde.
Eleverne på grundforløbene “Bil, Fly og
andre Transportmidler” og “Transport og
Logistik” spiser morgenmad med deres
lærere. Derved sikres det, at eleverne
har energi til dagens undervisning, og
at lærere og elever lærer hinanden at
kende på en mere uformel måde. Begge

Og vinderne blev:

dele gavner den daglige undervisning.

Søværnets Sergent- og Grundskole

Skolen har samtidig arbejdet med at få

– for en omfattende indsats for under-

de fysiske rammer til at understøtte ud-

visningsmiljøet. Skolen har nedsat et

vikling af sociale relationer og netværk.

undervisningsmiljøudvalg bestående
af elevrepræsentanter, lærere, service-

Hornslet Skole – for at iværksætte
IBC Aabenraa – for i høj grad at

medarbejdere og ledelse. Udvalget har

udarbejdet en antimobbestrategi, den

inddrage eleverne i de initiativer, der

iværksat en række initiativer, herunder

har en trivselsplan med fokus på den

er iværksat for at sikre et godt under-

studie-, stress- og socialrådgivning.

fysiske, psykiske og æstetiske trivsel,

visningsmiljø. Det har resulteret i en

Skolen har arbejdet eksemplarisk med

og den foretager trivselsmålinger to

række udvalg og aktiviteter, herunder

undervisningsmiljøvurderingen og har

gange om året. Skolen har gjort en

sundhedsprojekter, et elevmiljøseminar

fulgt op på handlingsplanerne med

stor indsats for aktivt og involverende

med videre. Eleverne er meget engage-

udgangspunkt i elevernes ønsker.

elevrådsarbejde til gavn for undervis-

rede og oplever reel indflydelse og mu-

Læs mere om de fire prisvindere fra 2010

ningsmiljøet.

lighed for at påvirke skolehverdagen.

– og fra tidligere år – på www.dcum.dk

undervisningsmiljø

en bred palet af initiativer. Skolen har

Skal jeres skole eller uddannelsessted vinde undervisningsmiljøprisen 2011?
På www.dcum.dk kan I læse alt
om betingelserne for at deltage,
ligesom I kan hente ansøgningsskema – og helt sikkert også finde
inspiration til at gøre jeres undervisningsmiljø endnu bedre.

17

“

Helst ikke volapyk
Trine Kjær, kommunikationskonsulent.

MINE OPGAVER ”… centrerer sig om at

betydningsmæssige udslag. Og så

DET BEDSTE ER ”… når vi får noget

holde fokus på strategisk kommunikati-

kan der endda også stå noget mellem

ud over rampen, der virkelig rykker.

on og branding. Jeg arbejder efter over-

linjerne.”

For eksempel en god mediestorm,

ordnede linjer og visioner og er altid på

18

som giver opmærksomhed til konkrete

udkig efter nye kommunikationstrends

MIT ARBEJDE ”… udvikler sig hele

problemstillinger. Eller et produkt,

og -tricks, der kan sende budskaberne

tiden. I min kuffert lægger jeg hyppigt

som gør en forskel for praktikerne.

af sted. En af mine væsentligste opga-

ny faglig viden og kommunikations-

Det allerbedste er, når vores viden og

ver er at skabe relationer. Og det ofte til

mæssige erfaringer. Mit arbejde består

budskaber når helt ud og gør en positiv

mennesker, som jeg aldrig kommer til

for eksempel i at kommunikere fint og

forskel i konkrete børne- og undervis-

at møde i virkeligheden. Derfor er min

interessevækkende på nettet eller i at

ningsmiljøer. For børn og unge skal om

ambition at kommunikere levende og

hjælpe mine kollegaer på vej i formid-

nogen have det godt i den hverdag, der

vedkommende.”

ling, der involverer, engagerer og inspi-

nu engang er deres. Og idealisten i mig

rerer. Mange gange ender min arbejds-

motiverer mig til at blive ved og ved

JEG SYNES ”… at ord er fantasti-

dag med at se anderledes ud, end jeg

med at kommunikere om det.”

ske. Små justeringer, i hvordan man

havde forestillet mig. Men heldigvis kan

sammensætter ord, kan give store

jeg godt lide overraskelser.”

Børnemiljø

DCUM i de sociale medier
n Det sociale spiller en stor rolle for
DCUM, hvad enten der er tale om netværk
til vidensdeling eller socialt samvær i forskellige børnemiljøer og undervisningsmiljøer. Det sociale handler om at være
i kontakt med mennesker - med elever,
studerende, lærere, undervisere, forældre,
samarbejdspartnere og venner af centret.
Fra efteråret 2010 har DCUM været at
finde på Facebook. På Facebooksiderne
’Godt undervisningsmiljø’ og ’Godt børnemiljø’ er det nu således muligt at blive
opdateret på relevante nyheder inden
for de to områder, følge med i centrets

undervisningsmiljø

arbejde og finde information om arrangementer og links til aktuelt nyt – og at få
serveret faglige pointer.
Intentionen er at få en mere direkte og
uformel kontakt med brugere og andre,
som har interesse i at udveksle idéer og
erfaringer om godt undervisningsmiljø
og godt børnemiljø – og måske at nå
bredere ud end det er muligt via de mere
klassiske kommunikationsveje.
På Twitter kan du følge DCUM og blive
opdateret med ’tweets’ i stedet for statusopdateringer. Konceptet er nogenlunde
det samme, men platformen er en anden.
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“

På en mark nord
for Randers
Helle Stenbro, chefkonsulent

MINE OPGAVER ”…er dels at varetage

sidder her på en mark nord for Randers

Jo mere komplekst det bliver, desto vig-

min del af centrets daglige ledelse,

og er et nationalt center”

tigere bliver det, at man kan formidle
det knivskarpt.”

som udadrettet handler om strategisk
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udvikling, handleplaner og resultatkon-

MIT ARBEJDE ”…med de elektroniske

trakter, og indadtil om at sparre med

værktøjer har været én stor opdagel-

DET BEDSTE ER ”…når vi får mulighed

medarbejdere i projektarbejde – hvilket

sesrejse, og til min overraskelse er

for at bringe vores kompetencer i spil,

jeg holder meget af. Og dels har jeg

jeg blevet totalt bidt af det. Både det

fx i kampagner med centrale aktører på

mine egne projekter, fx de elektroniske

at samarbejde med dygtige IT-folk og

uddannelses- eller dagtilbudsområdet.

værktøjer, som jo er i mere eller mindre

selve udviklingen af systemet: Man

Og at vi er så mobile. På en måde er

konstant udvikling.”

starter med intet som helst, og så skal

vores temmelig decentrale placering

man ende med noget, der kan en hel

blevet en styrke: At vi bliver nødt til at

JEG SYNES ”…DCUM har et fantastisk

masse. Og undervejs skal man hele

flytte os for at møde vores netværk, er

spændende genstandsfelt. Vi er utroligt

tiden både tænke analytisk og samtidig

med til at bevare en åbenhed, som jeg

privilegerede med de store netværks-

sørge for, at det man laver ender med

tror gør en forskel.”

sammenhænge, vi kan indgå i, når vi

at blive brugervenligt og intuitivt.

Termometeret
– nu endnu bedre
Om Termometeret
n I 2010 lancerede DCUM

Sammen med forbedringer af

Når eleverne eller de stude-

version 3 af Termometeret. Den

brugervenligheden har DCUM

rende besvarer spørgsmå-

nye version af det elektroniske

gennemført en række bagved-

lene i Termometeret, får skolen

spørgeskema- og benchmarking-

liggende tekniske forbedringer

eller uddannelsesinstitution

værktøj har væsentlige bruger-

omkring resultatberegninger og

et godt billede af, hvordan

rettede og tekniske forbedringer.

dataopsamling.

undervisningsmiljøet ser ud lige nu
– og et udgangspunkt for arbejdet

er blevet lettere at finde de dele

Gratis hele
vejen igennem

af Termometeret, som er rele-

Nogle skoler og uddannelsesin-

vante for de forskellige bruger-

stitutioner betaler en høj pris for

grupper. Et af de vigtige formål

adgang til at bruge systemer, der

med ændringerne er netop, at

svarer til Termometeret. DCUM

brugerne let finder deres egen

opfordrer til, at alle klikker ind

uden at påbegynde en egentlig

indgang til systemet.

på www.termometeret.dk og

undersøgelse

For brugerne betyder det, at det

ningsmiljø.
• Termometerets adresse er
www.termometeret.dk
• Man kan prøve Termometeret

• Eleverne eller de studerende, der

Uanset om man er elev, der skal

kan tilbyde. Systemet lever fuldt

besvare spørgeskema, undersø-

ud op til og overgår mange af

gelsesansvarlig, der skal oprette

betalingssystemerne, og DCUM

eller følge en undersøgelse eller

tilbyder løbende support og

den første fase, dvs. kortlægnin-

benchmarker, som skal sam-

rådgivning til de brugere, der har

gen, i den lovpligtige undervis-

menholde egne resultater med

behov for det.

andres, kan den nye udgave af

undervisningsmiljø

ser på, hvad det gratis system

mod det bedst mulige undervis-

besvarer spørgeskemaer i Termometeret, er altid anonyme
• Termometeret er et værktøj til

ningsmiljøvurdering
• Termometeret bliver løbende ud-

systemet lede brugeren gennem

viklet og forbedret. Den nuvæ-

processen.

rende version hedder 3.0
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Har skoleelever
for meget om
ørerne?

451 skoler har brugt Termometeret
i skoleåret 2009 – 2010
Der har været mellem 47.757 og
59.513 besvarelser på spørgsmålene, som er besvaret af elever i
4.-10. Klasse
Rapporten Har skoleelever for
meget om ørerne? Kan findes på
www.dcum.dk

n Det spørgsmål har DCUM sat fokus
på med en række analyser af Termometertal fra folkeskolens 4.-10. klasse i
skoleåret 2009-2010.

• oftere oplever, at de har for mange
lektier for
• oftere oplever, at der stilles for store
krav til dem fra lærerne

Det er ikke muligt at vurdere ud fra
analysen, hvad der er årsag, og hvad
der er virkning, når eleverne føler sig
pressede, har hovedpine og ikke kan
koncentrere sig. Men uanset hvilken vej

Hvad betyder det for undervisningsmil-

• oftere har pligter i hjemmet

tallene vender, tegner de et billede af

jøet og for elevernes sundhed, trivsel

• oftere har hovedpine

en stor gruppe elever, som trives mar-

og læring i skolen, hvis de har for

• oftere har mavepine

kant dårligere end deres kammerater.

meget at se til? DCUM’s rapport fra de-

• oftere er kede af det

cember 2010 ser på, hvordan eleverne

• oftere har svært ved at koncentrere

selv vurderer deres hverdag – med

sig

lektiebyrde, fritidsjob, pligter og krav.

undervisningsmiljø

• oftere har fritidsjob

DCUM håber, at rapporten kan være med
til at sætte undervisningsmiljøet på dagsordenen – ikke mindst i forhold til den

Eleverne, som rapporten sætter fokus

aktuelle politiske debat om, hvordan vi

Samlet set viser rapporten, at mere end

på, føler sig altså ofte presset fra flere

får løftet den danske folkeskole op blandt

hver femte elev (21 %) vurderer, at de

sider, og beskriver en hverdag med

de fem bedste i verden. Den uløselige

altid eller tit har for meget at se til. En

mange af de faktorer, som man typisk

sammenhæng mellem trivsel og indlæ-

stor del af de elever, der svarer sådan,

forbinder med stress: Høje krav der

ring er både kendt og anerkendt. Ønsker

er karakteriseret ved, at de i modsæt-

skal honoreres, flere opgaver end man

man en folkeskole i verdensklasse, må

ning til deres kammerater:

kan overskue, hovedpine, mavepine og

man starte med at sikre sig, at man har et

koncentrationsvanskeligheder.

undervisningsmiljø i verdensklasse.
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“

Et stort ansvar
– og en kæmpe frihed
Ole Juhl, centerleder

MINE OPGAVER ”…handler helt over-

det godt. Hvis de sociale relationer er

arbejde med vores bestyrelse, som altid

ordnet om at navigere DCUM bedst

præget af mistro, jantelov og hvad der

har vist stor tillid til, at vi kunne løfte

muligt, som den centrale aktør centret

ellers holder os nede, kan de ydre ram-

opgaven. De har turdet give os et stort

er, når det gælder undervisningsmiljø

mer være nok så flotte – man vil stadig

ansvar – og en kæmpe frihed. Det har

og børnemiljø. Det rummer mange

have det dårligt. Når det så er sagt, er

betydet meget for den måde, centret

aspekter, men synliggørelse af vores

det stadig vigtigt, at vi tilstræber at

har udviklet sig på.”

opgaver, målsætninger og resultater

have gode fysiske rammer. Ikke mindst,

er i fokus. Folk skal vide, hvad DCUM

fordi omgivelserne også påvirker den

DET BEDSTE ER ”…at selvom det for

er, hvad vi står for, og hvordan de kan

måde, vi skaber relationer på.”

længst er blevet hverdag her, så er det
aldrig blevet kedeligt og rutinepræget.

gøre brug af centrets mange forskellige
MIT ARBEJDE ”…med at være med til

Her er stadig noget pionerånd, opfind-

at etablere DCUM fra starten, har været

somhed og vilje til at sætte nye skibe

JEG SYNES ”…relationer er det mest

et stort privilegium. At stå der i begyn-

i søen. Her er folk, der brænder for

grundlæggende, når vi taler om trivsel.

delsen, lidt famlende, med en helt ny

sagen. Det er noget af det, jeg holder

Det er dem, vi først og fremmest tæn-

ramme der skulle fyldes ud. At se det

allermest af på DCUM.”

ker på, når nogen spørger os, om vi har

vokse, og at opleve et utrolig godt sam-

ydelser og tilbud.”

24

25

DCUM i medierne
Indeklima
”En ny undersøgelse blandt 60.000
folkeskoleelever viser, at op mod hver
anden oplever daglige problemer med
indeklima, rengøring og udluftning. På

Små og store skoler

baggrund af undersøgelsen konklude-

”Om store eller små skoler er bedst,

rer Dansk Center for Undervisnings-

kan der ikke gives et klart svar på. Både

miljø (DCUM), at det fortsat halter med

små og store skoler har mulighed for at

undervisningsmiljøet i folkeskolen.

skabe et eksemplarisk undervisnings-

Derfor opfordrer DCUM’s leder, Ole Juhl,

miljø, og både små og store skoler bør

n I 2010 har DCUM leveret faglig viden

nu myndighederne til at lave reglerne

være i stand til at skabe høj faglighed,

til mediernes oplysning og debat om

om, så den såkaldte undervisningsmil-

tryghed og udviklende fællesskaber.

børnemiljø og undervisningsmiljø i

jølov fremover stiller konkrete krav til

Det skal vurderes på en række forskel-

talrige sammenhænge og om en bred

miljøet i folkeskolen.”

lige parametre, og et afgørende para-

vifte af emner.

/Ritzau

meter er undervisningsmiljøet, påpeger
Ole Juhl.”

DCUM ser det som en af sine centrale
opgaver at have en god kontakt til
pressen, og at opretholde sin status

Konfliktberedskab

som nuanceret, kompetent og pålidelig

”Dansk Center for Undervisningsmiljø

kilde i forbindelse med dækningen af

(DCUM) mener også, at der er brug for

centerets emneområder. På den måde

værktøjer til at bremse konflikter. De

søger DCUM at nå ud til en bred modta-

har undersøgt mobning på de danske

gergruppe, og at fastholde offentlighe-

skoler og mener, at det er vigtigt med

dens fokus på det vigtige arbejde med

en slags akutberedskab på skolerne, da

børnemiljø og undervisningsmiljø.

konflikter er uundgåelige.”

I 2010 var DCUM blandt andet med til
at sætte fokus på:
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/Fyens Stiftstidende

/Fyens Stiftstidende

Børnemiljø

Undervisningsmiljøvurdering
”Skolen har valgt at benytte materiale
udviklet af DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø), da det giver et stort
overblik over de forskellige områder af
elevernes undervisningsmiljø, fortæller
skoleleder Jesper Friis.”
/Dagbladet Ringkøbing-Skjern

Stress og krav
”Mange unge mennesker bliver presset

Frafald

den perfekte omgangskreds, topkarak-

”Ikke alle uddannelsessteder finder

terer og smukt udseende. Stress og for

det let at hjælpe eleverne med at få et

høje krav er dermed blevet et stort pro-

fællesskab op at køre, men det betaler

blem i det danske samfund, og ifølge

sig at gøre en indsats for det. Eleverne

Dansk Center for Undervisningsmiljøs

dropper nemlig sjældnere ud, hvis de

(DCUM) data mener 30 procent på

trives socialt, fortæller Karin Villumsen,

Pressemeddelelser fra DCUM i 2010

ungdomsuddannelserne, at de har for

specialkonsulent i Dansk Center for

• For meget om ørerne presser trivslen

meget at se til, mens 18 procent føler

Undervisningsmiljø, DCUM”

• Fælles indsats: mindre mobning

sig stressede det meste af tiden.”
/Århus Stiftstidende

/Børnerådet

Mobning
”Sociale problemer og dårlig trivsel
tillægges ofte individuelle faktorer
omkring en eller flere elever. Derved

undervisningsmiljø

af drømmen om at være perfekt med

• Godt undervisningsmiljø belønnes
med 25.000 kroner
• Undervisningsministeren
besøger DCUM i Randers
• DCUM hilser trivselsundersøgelse
velkommen

overses betydningen af den sociale
gruppedynamik. Elever og forældre
risikerer at komme i miskredit hos
skolens personale og ledelse, hvis man
gentagne gange henvender sig om et
barns trivselsproblemer”
/DCUM i Månedsmagasinet Skolen
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Ny bog fra DCUM

– for evigt
!

Denne bog
handler om
smykning
skoleudsom æsteti
sk praksis,
og om hvord
an
mange opfatt den udsmykning,
er som ’pynt
kagen’, i høj
på laggrad kan blive
af en skoles
en del
fundament
rende konstr
eller bæuktion.

keste skol
e

– Eleverne
på
har et særlig Norddjurs Friskole
t forhold til
ningen på
udsmykderes skole.
De fleste
af dem kan
huske minds
t ét
udsmykning
sprojekt, som større
har været
de selv
med i, eller
som har fundet sted i
deres
kerne er lavet skoletid. Og værtil
at
kunne holde
’for evigt’.

Verdens
smuk

Verdens smukkeste
skole – for evigt!
”

Vi har verd
ens
smukkeste
skole
– for evigt!
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Vi har verdens smukkeste skole
– for evigt!
n Sådan sagde en elev om sin skole,
Norddjurs Friskole, under en rundvisning på skolen med den usædvanligt
flotte udsmykning. Og netop den sætning fik lov at udgøre titlen på den bog,
DCUM udgav i slutningen af 2010.
På Norddjurs Friskole har man gennem
mere end 15 år arbejdet kompromisløst
med at integrere elevernes værker i
skolens arkitektur. Med uforgængelige
materialer og en målsætning om, at
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opslagsbog. Bogen rummer derfor dels

Verdens smukkeste skole – for evigt! er

les fra bygningerne, har man derfor,

et omfattende billedmateriale der do-

blevet til på initiativ af – og i samarbej-

projekt for projekt, skabt en skole som

kumenterer udsmykningen på skolen,

de med – Lone Bording Jensen, der i sin

helt igennem er præget af elevernes

og dels præsentationer af materialer

tid som lærer på Norddjurs Friskole var

værker.

og teknikker, der giver et overblik over,

en af initiativtagerne og drivkræfterne

hvordan større og mindre udsmyk-

bag skolens udsmykningsprojekter.

Resultatet er en skole, som er bemær-

undervisningsmiljø

udsmykningen ikke skal kunne adskil-

ningsprojekter kan foregå.
Bogen kan bestilles på www.dcum.dk

kelsesværdigt smuk, samtidig med at
den er elevernes eget rum. Her er æste-

En af bogens centrale pointer er, at

tik noget man selv skaber, og ejerskab

det hverken behøver være svært eller

en naturlig konsekvens.

dyrt at inddrage en skoles egne elever
i udformningen af blivende udsmyk-

DCUM har valgt at dokumentere sko-

ninger. Til gengæld kræver det ildsjæle

lens metode i en bogudgivelse, tænkt

med mod til at tænke på tværs af den

som både inspirationskilde og praktisk

slagne vej.
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“

Det giver jo selvfølgelig også tæsk
indimellem…
Lene Ravn Holst, analysekonsulent

MINE OPGAVER ”…handler især om at

nyt om, hvor de vigtigste indsatsområ-

vores undersøgelsesresultater endnu

behandle og analysere det gigantiske

der findes.”

mere vægt.”

hånden som vi har fået flere og bedre

MIT ARBEJDE ”…bliver endnu mere

DET BEDSTE ER ”…når det man laver

værktøjer til at sammenholde de resul-

spændende, nu hvor vi har fået mulig-

bliver brugt og fremkalder, reaktioner.

tater, der bliver indsamlet, har vi fået

hed for at lave repræsentative under-

Når vores undersøgelser og rapporter

mulighed for at hente flere oplysninger

søgelser i eget regi – med fokus på det

bliver årsag til debat. Det giver jo selv-

ud af tallene.”

vi ønsker at undersøge. Termometerets

følgelig også tæsk indimellem – men

talmateriale fra Termometeret. Efter-
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tal er interessante og tankevækkende,

når det gør, kan det jo være fordi der er

JEG SYNES ”…statistikker er interes-

men indtil nu har vi ikke kunnet bruge

noget om snakken. Fordi vi har afdæk-

sante, når de kan vise os noget om

dem repræsentativt, fordi deltagerne

ket et ømt punkt, eller noget der bør

mulige årsagssammenhænge. Vi kan fx

ikke er blevet valgt ud, men selv har

ses nærmere på.”

gå ind og se på, om de elever der sva-

valgt at bruge termometeret. Fremad-

rer, at de ofte har ondt i hovedet, også

rettet kan vi vælge folk ud til deltagelse

er dem der oplever meget støj i skolen.

og dermed indsamle resultater, som er

På den måde kan vi forhåbentlig lære

repræsentative. Det kommer til at give
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“

Det skal gøre
en forskel
Anne Märcher – kommunikationsmedarbejder

MINE OPGAVER ”…handler om formid-

sanseligheden, det umiddelbart erfare-

tallerkner i stykker med en hammer.

ling, og i særdeleshed om formidling af

de, det vi oplever med kroppen, spiller

Formidling af æstetik i grundskolen kan

undervisningsmiljø i æstetisk perspek-

en stor rolle i forbindelse med læring

føre vidt omkring.”

tiv. Jeg har været ansat på DCUM i

og trivsel. Tit er vi jo lidt for gode til at

2010, med henblik på at skrive en bog

blive oppe i hovedet, ikke mindst når

DET BEDSTE ER ”…når jeg kan se

om skoleudsmykning. Ud over det har

det handler om at lære nyt.”

eller høre på de tilbagemeldinger jeg
får, at min formidling er lykkedes. At

jeg blandt andet skrevet om undervis-
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ningsmiljøprisen og nået at udarbejde

MIT ARBEJDE ”…byder hele tiden på

jeg har smittet nogen med begejstring,

to årsberetninger – senest den du læser

nye emner, som jeg må sætte mig ind

indignation eller nysgerrighed. Måske

i lige nu.”

i. Det er de mest overraskende ting,

provokeret lidt også. Hvad enten jeg

jeg har lært i min tid på DCUM. I det

skriver eller fotograferer, er hensigten

JEG SYNES ”…det er stort, at man har

forløbne år har jeg researchet på så

jo, at det skal gøre en forskel. Der skal

valgt at tænke æstetikken med ind i lo-

forskellige emner som støj, farvelære,

helst være noget, der lige har forandret

vene om børne- og undervisningsmiljø.

sprogudvikling og bronzestøbning. I

sig en lille smule.”

For æstetik er sanseoplevet, og dermed

forbindelse med en fotoopgave stod jeg

har man faktisk i loven anerkendt, at

en eftermiddag i min indkørsel og slog

Undervisningsmiljøkortet

Skoler og uddannelsesinstitutioner på Undervisningsmiljøkortet
pr. december 2010
n DCUM’s Undervisningsmiljøkort er et

Indberetning af en UMV giver ret til at

interaktivt danmarkskort, hvor alle sko-

skilte med indsatsen med dette logo på

ler og uddannelsessteder kan synlig-

institutionens hjemmeside

ningsmiljø og mod mobning.

UMV

Synliggørelse og vidensdeling er nøg-

Indberetning af en antimobbestrategi

leordene for Undervisningsmiljøkortet.

giver ret til at skilte med dette logo på

Kortet er baseret på skolernes og ud-

institutionens hjemmeside

en UMV
• 110 grundskoler har indberettet
en antimobbestrategi

undervisningsmiljø

gøre deres arbejde for et godt undervis-

• 231 grundskoler har indberettet

• 34 ungdomsuddannelser har indberettet en UMV
• 3 ungdomsuddannelser har indberettet en antimobbestrategi
• 6 voksen- og videregående uddannelser har indberettet en UMV

dannelsesstedernes frivillige indberetninger af undervisningsmiljøvurderinger og antimobbestrategier.
Besøg Undervisningsmiljøkortet
Via det interaktive kort kan alle interes-

på www.um-kort.dk

serede få overblik over de skoler og
uddannelsessteder, som har indberettet

Bestil en gratis informationspjece

en undervisningsmiljøvurdering og/

om kortet og dets muligheder på

eller en antimobbestrategi, der opfylder

www.dcum.dk

DCUM’s minimumskrav.
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“

Det handler om
gode processer
Karin Møller Villumsen,
specialkonsulent
– undervisningsmiljø.

MINE OPGAVER ”…er alsidige. Jeg

selve undervisningssituationen. Det gør

det gør en forskel og rykker noget. Det

udvikler materialer og værktøjer til

det mere komplekst at beskæftige sig

handler om dialog, kontakt og samar-

arbejde med undervisningsmiljøer

med – men også mere spændende.”

bejde – det handler om gode processer:
De ting vi laver bliver kvalificeret via

– både i grundskolen, på ungdomsudMIT ARBEJDE ”…handler meget om

gående uddannelser. Jeg rådgiver og

at få historierne frem. Hvad gør man i

vejleder – og vedligeholder netportalen

praksis? Hvad virker for hvem? Hvordan

Og så er det trist, at der er behov for

sammenmodmobning.dk, blandt meget

får vi nuancerne frem, så alt ikke bare

rådgivning om mobning – derfor er det

andet. Det psykiske og sociale under-

gøres op i tal? – Vores dialoger og vores

en meget meningsfyldt del af mit arbej-

visningsmiljø er helt klart noget af det,

kvalitative undersøgelser fører til bedre

de, når jeg oplever, at jeg kan hjælpe

der fylder mest i mit arbejde.”

resultater, og giver mulighed for at få

andre med noget, der er så væsentligt.”

en bedre proces i arbejdet med underJEG SYNES ”…det bliver mere og mere

visningsmiljø.”

tydeligt, at undervisningsmiljø ikke
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samarbejde, internt og i vores netværk.

dannelserne og på voksen- og videre-

bare er noget der er ’rundt om under-

DET BEDSTE ER ”…når jeg kan se, at

visningen’, men at det er integreret i

det vi laver, giver mening for andre. At

Børnemiljø

NETVÆRK

DCUM’s netværk i 2010
• Dansk EvalueringsSelskab

DCUM’s arbejde. Centret deltager i

Netværk for
ungdomsuddannelser

netværk og driver egne netværk for at

Den nyeste tråd i centrets netværk er

inspirere og blive inspirerede, for at få

Netværk for ungdomsuddannelser, som

ny viden og formidle ny viden, og fordi

DCUM har etableret med henblik på at

• Kommunenetværket

faglige netværk styrker det helhedssyn,

få en tættere kontakt til ungdomsud-

• Netværk for skolebyggeri

der er så nødvendigt, hvor børnemiljø

dannelserne og deres arbejde med

• Netværk for ungdomsuddan-

og undervisningsmiljø er på dagsorde-

undervisningsmiljø. Netværket har en

nen.

bred repræsentation af ungdomsud-

n At indgå i netværk er centralt i

dannelser – fra erhvervsuddannelser til
DCUM lægger vægt på at indgå i net-

produktionsskoler og gymnasier, og har

værk, som er effektive, fagligt velfun-

blandt andet til formål at være et forum

derede og seriøse.

for udvikling, dialog og afprøvning af
nye metoder til arbejde med undervisningsmiljø.

undervisningsmiljø

• Det Nationale Samarbejde
• Effectiveness of Programs
to Prevent School Bullying
• Fremme af mental sundhed
blandt skolebørn

nelser
• Nordisk Forum for Megling
og Konflikthandtering
• REBUS – Rejsen til et bedre
børne- og skolemiljø
• VIP – Viden, Inspiration
og Proceshjælp
• eXbus
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“

Når projektet
lever hos børnene
Rasmus Challi, konsulent

MINE OPGAVER ”...ligger inden for det

ge stof, som man nemt støder på grund

kommer til at sætte sig spor og foran-

fysiske og æstetiske undervisnings-

i. Som arkitekt har jeg selv oplevet at

dre deres skole – og måske måden man

miljø. Jeg besvarer henvendelser fra

sidde med nogle af de spørgsmål, som

tænker skolebyggeri på.”

brugere – lige fra forældre til arkitekter

jeg nu hjælper andre med at få svar

– om skolebyggeri, indeklima, indret-

på.”
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DET BEDSTE ER ”…når der kommer
en rigtig god feedback fra børnene i

ning, pladsforhold og mange andre
ting. Jeg er aktiv i Netværk for Skole-

MIT ARBEJDE ”…bringer mig vidt om-

REBUS-projektet. Når projektet lever

byggeri, som DCUM overtager driften

kring. Som projektleder i REBUS rejser

hos børnene, og i det hele taget at se,

af fra 2011, og sidder i en følgegruppe

jeg jævnligt i Danmark, Norge og Sve-

at projektet lever på lokalt niveau. Ét

om specialskoler for at samle viden

rige. Det er et spændende tværnationalt

er jo at sætte sig for, at man vil lave

om skoler med særlige behov – blandt

projekt, hvor vi med vores forskellige

brugerinddragelse i børnehøjde – noget

meget andet.”

baggrunde og fagligheder arbejder for

andet er at få det til at virke i praksis.

og med børn og deres fysiske miljø.

Derfor er det fantastisk, når børnene

JEG SYNES ”…der er en stor tilfredsstil-

Det er interessant at der er børn med i

selv har været inde og tegne i projek-

lelse i at kunne svare og vejlede vores

styregrupperne, det giver et andet og

tets logbog. Det er det bedste!”

brugere. Specielt i det tunge, lovmæssi-

positivt perspektiv på processen.. De

REBUS
– det første år

DCUM er repræsenteret i arbejdsgrup-

med både voksne og børn, afholdelse

DCUM det første år som part i REBUS

perne Projektledelse, Kommunikation,

af fremdriftsmøder med disse grup-

– Rejsen til et bedre undervisnings-

Metode, Pilotprojekter og den overord-

per og afvikling af inspirationsdage og

miljø. REBUS er et EU-projekt i Kattegat-

nede KASK gruppe.

workshops med de involverede børn og

undervisningsmiljø

n Ved udgangen af 2010 afrundede

elever.

Skagerak-regionen, KASK, med deltagelse af parter fra Danmark, Norge og

DCUM har det overordnede ansvar for

Sverige.

kommunikationen i projektet.

KASK-gruppen, som DCUM deltager i,

I 2010 har DCUM derfor blandt andet

mødes ca. hver anden måned i skif-

Projektet skal binde regionen sammen

udarbejdet projektets hjemmeside,

tevis Norge, Sverige og Danmark for

ved at udvikle metoder til, hvordan

herunder en kommunikationsplatform

at udveksle viden og ideer, samt for

børn, unge, pædagogisk personale,

hvor samtlige deltagere kan dele viden

at bevare det tværnationale aspekt i

arkitekter og andre brancheorganisa-

og erfaringer.

projektet.

tioner sammen kan forbedre undervisningsmiljøet. Metoderne skal kunne

På de skoler, der deltager i REBUS, bød

fungere på tværs af grænser.

2010 på intromøder med personale og
elever, oprettelse af lokale styregrupper
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Børnemiljø

www.dcum.dk
n For et lille center med en stor mål-

et indtryk af dynamik. Samtidig er der

Den, der har Stafetten bestemmer, hvem

gruppe er formidling absolut en kerne-

generelt tilføjet flere billeder til hjem-

den skal sendes videre til og formulerer

opgave, og en velfungerende hjemme-

mesiden.

et eller flere spørgsmål, som ønskes be-

side helt nødvendig. Derfor var det en

lyst af næste stafetholder. Stafetindlæg-

klar målsætning, at DCUM’s hjemmeside

Synspunkter

igen i 2010 skulle gøre sig gældende i

I 2010 er dcum.dk udvidet med et nyt

og udtrykker ikke nødvendigvis DCUM’s

forbindelse med IT- og Telestyrelsens

faneblad: Synspunkter. På denne del af

synspunkter eller holdninger.

årlige vurdering af offentlige hjemmesi-

DCUM’s hjemmeside inviterer vi bru-

der, Bedst på Nettet.

gerne til at dele gode idéer med DCUM

gene står for skribentens egen regning

- og til at læse andres synspunkter om
undervisningsmiljø og børnemiljø. UnHjemmesiden blev flot honoreret.
www.dcum.dk blev i 2010 tildelt fem

aktuelt – stort og småt.

Nyhedsbrev og nyhedsfeeds
Ønsker man aktuel viden og inspira-

netkroner og nomineret til Bedst på

Stafetten

Nettet i kategorien Portaler.

En af årets nyskabelser på DCUM’s

visningsmiljø, kan man abonnere på

hjemmeside er de to stafetter som

DCUM’s nyhedsbrev.

DCUM har igangsat, for at indsamle

www.dcum.dk/nyhedsbrev.

Det visuelle skal understøtte

undervisningsmiljø

der DCUM mener ytrer centret sig om

tion til arbejdet med børne- og under-

Det er en kunst at skabe enkelthed

kloge, idérige, nuancerede og måske

i den store vidensmængde, DCUM

skæve tanker om børnemiljø og under-

Det er også muligt at abonnere på

stiller til rådighed via hjemmesiden.

visningsmiljø.

centrets nyhedsfeeds, og på den måde
følge nyhederne på dcum.dk. Du

Der er hele tiden noget at gøre med at
præsentere stoffet, så brugerne lettest

Stafetten skrives af undervisere, pæ-

kan abonnere via iGoogle, MyYahoo,

muligt finder det, de kom efter. Farver,

dagoger, ledere, studerende og elever,

Technorati, Bloglines, Newsgator, Netvi-

billeder, illustrationer mv. kan under-

journalister, politikere, meningsdanne-

bes eller RSS

støtte dette. Flere sider er i 2010 blevet

re, forskere og andre, som har en saglig

peppet op med slideshows: relevante

og seriøs viden om, et engagement i og

genveje formidlet via skiftende billeder

en mening om enten børnemiljøområ-

og illustrationer. Det er med til at give

det eller undervisningsmiljøområdet.
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Hent en folder
om trivselsdagen

Total nifty!

Den findes på
www.dcum.dk

Det kan kun gå
for langsomt
Får I 12 i
trivsel?

Første fred
ag i marts
er en natio
nal mærk
edag
for trivsel
i skolen
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markere Skolernes Trivselsdag, som

torsdag og fredag (den 5. marts), så

er en national mærkedag for trivsel og

dagene følger skolernes nationale

mod mobning i grundskolen. Skolernes

trivselsdag.

OL

ERN

S

tre trivselsdage markeret onsdag,

E

n I 2010 valgte en række skoler at

SK

Skolernes Trivselsdag
2010

• Marienberg Skole (Vordingborg) fej-

vælger selv, hvordan man vil markere

rede dagen med fokus på fællesskab

dagen.

og det gode samvær i hele skolen.

DCUM opfordrer de skoler, der marke-

tr

fredag i marts, og den enkelte skole

iv

ag

Trivselsdag falder hvert år på den første

selsd

• Afdeling Åvang på Rønneskolen
• Under overskriften ”Mine græn-

(Rønne) markerede trivselsdagen

kort beskrivelse af, hvad de har haft

med at danse sig til venskaber.

ser – dine grænser” har Skolen ved

på programmet. De indsendte beskri-

Fredagens sidste tre lektioner stod

Vierdiget i Dragør gennemført en

velser formidler DCUM på webportalen

i dansens tegn. For vanen tro ville

trivselsdag med fokus på sociale og

www.sammenmodmobning.dk, og de

skolen jage mobberi og ondsindet

personlige grænser.

kommer dermed til at indgå i et stadigt

drilleri bort med sammenhold og

voksende inspirationskatalog for alle

venskab.

undervisningsmiljø

rer Trivselsdagen, til at indsende en

skoler.

Glimt fra
Trivselsdagen 2010

• Bregnbjergskolen (Vojens) valgte at
sætte fokus på trivsel under temaet
’Undervisningsmiljø’.
• Den lokale Trivselsgruppe i Hare-

eleverne. Derfor valgte skolen i år at

skovby, bestående af repræsentanter

bruge Trivselsdagen til at vende blik-

for eleverne, lærerne, pædagogerne

ket ud i verden – mod Haitis børn.

og forældrene, tog initiativ til at mar-

• Nørbølling Skole (Brørup) har flere

• Har siden 2007 haft formel
status som national mærkedag i

• Nærum Skole (Nærum) arbejder hver
dag med at skabe trivsel for alle

Skolernes Trivselsdag

grundskolen
• Falder altid på den første fredag
i marts
• Kan markeres på lige så mange

kere Skolernes Trivselsdag – både på

måder som der findes skoler –

skolen og i fritidstilbuddene.

der er frit valg!

trivselsdage om året. I 2010 blev de
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Netværk for
ungdomsuddannelser
n Med to netværksmøder i 2010 har

På netværkets møde i oktober blev der

Denne gang var der en del flere elever

DCUM’s nyeste netværksinitiativ for

sat fokus på nutidens unge og på, hvor-

med til møde, og de var meget aktive

ungdomsuddannelserne fået en god og

dan man kan skabe gode og fængende

med kommentarer og synspunkter om

aktiv start. Et stort engagement blandt

undervisningsmiljøer for den brogede

ungdomsliv og undervisning. Samtidig

deltagerne vidnede om, at der er brug

skare de udgør.

fik eleverne også noget med hjem:

debattere, idéudvikle og udveksle erfa-

Oplæg til debatten blev leveret af fire re-

– Det er fedt at være med som elev.

ringer om arbejdet for et godt undervis-

præsentanter for forskellige ungdomsud-

Det er mega lærerigt og godt med nye

ningsmiljø på ungdomsuddannelserne.

dannelsessteder. Alle havde forskellige

input, lød en af dagens afsluttende

vinkler på undervisningsmiljø.

kommentarer.

for et forum, hvor det er muligt at tale,

På det første møde brainstormede deltagerne, og fandt frem til spørgsmål som:
• Hvordan får vi lærere og undervisere
til at kigge ud over fagligheden?
• Hvordan får vi undervisningsmiljø
ind som en del af strategiarbejdet?
• Hvordan involverer vi eleverne
– også hvis de kun er kort tid på
skolen?
• Hvad mener vi egentlig, når vi snakker om et godt undervisningsmiljø?
Dermed var der allerede i april emner
nok på tavlen til flere års netværksaktivitet. Elevinddragelse, elevtrivsel,
elevindflydelse og nye elevtyper var
andre centrale emner, som deltagerne
også bragte op.
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undervisningsmiljø
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“

Et autosvar
er ikke et
ordentligt
svar!
Bente Sanderhoff – sekretær

Lis Ranch og Bente Sanderhoff

MINE OPGAVER ”…spænder vidt, men

er ikke et ordentligt svar. Et svar kan

jeg kan gøre en forskel for nogle men-

handler blandt andet en del om sup-

kun bruges til noget, hvis problemet

nesker, fordi jeg kan give dem netop

portfunktionen på vores elektroniske

bliver løst.”

den vejledning, de har brug for. Når jeg
kan mærke, at folk er glade eller let-

værktøjer – Termometeret, Børnemiljøtermometeret og kortene. Det er som

MIT ARBEJDE ”…kan også være tem-

tede, fordi det problem de ringede om,

regel mig, man får i røret, hvis man

melig frustrerende indimellem. Som

slet ikke var så stort, som de troede.”

ringer med et problem, og efterhånden

når jeg får en af de henvendelser, hvor

kender jeg værktøjernes brugerflade

en hel klasse eller årgang sidder klar

udenad, og behøver ikke at sidde ved

ved computerne på en skole et sted, og

skærmen, for at fortælle folk hvor de

man så ikke kan logge ind på syste-

skal klikke.”

met. Det giver sved på panden, for jeg
kan jo godt forestille mig, hvordan det

JEG SYNES ”…det er vigtigt, at vores

må være for dem. Heldigvis sker det

brugere har tillid til, at vi kan løse de

sjældent.”

problemer, de har med vores værktøjer
– og helst med det samme. Et autosvar
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DET BEDSTE: ”…er alle de gange, hvor

Lis Ranch, bogholder

Børnemiljø

“

Tal er
fantastiske

DCUM i tal

Børnemiljøtermometeret i 2010
• 1561 af de 4-6 årige børn
• 1007 børn i fritidshjem
• 6901 børn i SFO
har besvaret spørgsmål i
Børnemiljøtermometeret i 2010
Termometeret i 2010
• 5.617 elever i indskolingen
• 70.255 elever i 4.-10. klasse
• 2816 elever på ungdomsuddannelserne
• 337 studerende på videregående
og voksenuddannelser
Har besvaret spørgsmål i
Termometeret i 2010
Klik på DCUMi 2010

MIT ARBEJDE ”…foregår rigtig

Regnskaber, budgetter, timer, og at de

meget i regneark i Excel. Jo mere

rigtige tal står på de rigtige steder i

jeg arbejder med det program, jo

årsrapporten. Nu hvor DCUM deltager

mere fascineret bliver jeg af det.

i REBUS, står jeg også for regnskabet

Det kan alt. – Ja, ok, næsten alt.”

i den forbindelse. Ud over det har jeg

undervisningsmiljø

• www.dcum.dk havde 117.320
MINE OPGAVER ”...handler om tal.

besøgende i 2010
• De kiggede i gennemsnit på 3,58
sider på webstedet.
• www.sammenmodmobning.dk havde
67.538 besøgende i 2010
• De kiggede i gennemsnit på 3.43

DCUM’s butik som ansvarsområde

DET BEDSTE ”…er det samarbejde

– og så afløser jeg Bente, når det er

vi har her på sekretariatet. Det kan

nødvendigt. Vi dækker så vidt muligt

redde humøret på en gråvejrsdag,

hinandens opgaver på sekretariatet.”

når man har en rigtig god kollega
siddende lige overfor.”

sider på webstedet.
• www.rebussite.eu havde 3084
besøgende i 2010
• De kiggede i gennemsnit på 11,4
sider på webstedet.

JEG SYNES ”…at tal er fantastiske –

Tallene fra www.rebussite.eu skal ses

specielt når de stemmer, som de skal.

i lyset af, at sitet hovedsagelig er en

Men processen med at få dem til at

kommunikationsplatform for projekte-

opføre sig ordentligt er heller ikke

tes parter, og at det først blev lanceret i

værst.”

marts 2010.
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VIP – Viden, Inspiration
og proceshjælp
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 kompetencer inden for det sociale og
psykiske undervisningsmiljø i
undervisningsmiljø

grundskolen kan blive en del af
VIP-gruppen
Find VIP-gruppen på
www.sammenmodmobning.dk

n Undervisningsmiljø på specialom-

VIP-gruppen er sammensat af personer

Personerne i VIP-gruppen tilbyder at

rådet, inklusion, udbredelse af kend-

med forskellige baggrunde og erfarin-

holde oplæg eller foredrag, afholde kur-

skabet til nye og velkendte metoder,

ger inden for temaer vedrørende det

sus, eller temadag, arrangere forumtea-

visdomsord på lyserøde sedler og

sociale liv i skolen. De tilbyder Viden,

ter eller historiefortælling, yde proces-

‘korte møder’ om inklusion – dagen

Inspiration og Proceshjælp inden for

hjælp eller rykke ud til et akut behov

bød på lidt af hvert da DCUM’s netværk

områder som social trivsel, konflikt-

for mobbestop, konflikthåndtering eller

for fagfolk med Viden, Inspiration og

håndtering, mægling, elevinddragelse,

mægling.

Proceshjælp til det psykiske undervis-

mobning samt arbejdet med elevernes

ningsmiljø i grundskolen – VIP-gruppen

sociale kompetencer.

– mødtes i oktober 2010.
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Børnemiljø

Kommunenetværket

n Da DCUM i 2009 oprettede Kommu-

værdigrundlaget, altså det, der er ud-

fokus på de to områder er at inddrage

nenetværket, skete det med den over-

gangspunkt i institutionernes arbejde

arbejdet med børnemiljø og undervis-

ordnede hensigt at få en bedre kontakt

med trivsel, udvikling og læring.”

ningsmiljø i det kommunale strategi- og

og kommunikation med det kommuna-

– Mødedeltager

kvalitetsarbejde.”
– Karin Villumsen, DCUM.

le niveau. Netværket, som består af re”Det er spændende at høre, hvordan de

undervisningsmiljøområdet i de enkelte

andre kommuner arbejder, og jeg får

81 kommuner er med i netværket, og

kommuner, har i 2010 været samlet til

lyst til at bruge netværket mere. Dagen

der har været rigtig god tilslutning til

kommunenetværksmøder fordelt i de

har gjort mig opmærksom på, hvordan

møderne. DCUM er glad for den store

fem regioner.

man kan samle flere indsatser under

opbakning og deltagernes positive

overskriften undervisningsmiljø, og at

indstillinger.

De fem netværksmøder udviklede

det fremadrettet er oplagt at koble mål-

sig forskelligt med hensyn til form,

sætninger på børnemiljø og undervis-

indholdsdrøftelser, deltagerantal og

ningsmiljø. Jeg tænker også, at vi skal

tidsforbrug – de sidste to faktorer ikke

være bedre til at tydeliggøre det, vi går

mindst fordi deltagerne blev underlagt

rundt og gør – for det er det, der fører

Kong Vinters luner.

til elevernes trivsel.” – Mødedeltager

Både DCUM og deltagere gik hjem fra

”Fælles for kommunerne er, at alle

årets kommunenetværksmøder med

betragter et godt børnemiljø i dagtilbud

rigtig mange input til arbejdet med bør-

og et godt undervisningsmiljø i skolen

nemiljø og undervisningsmiljø i 2010:

som noget helt fundamentalt og vigtigt

”Jeg har fået et helt nyt perspektiv på

at arbejde med, men at der også er en

forholdet mellem BMV og læreplanerne,

risiko for, at det forsvinder i mængden

for efter vores diskussion i gruppen

af opgaver og administration. En måde

kan jeg pludselig se, at børnemiljøet er

at fastholde et overordnet og centralt

undervisningsmiljø

præsentanter for børnemiljøområdet og

49

50

Børnemiljø

DCUM’s bestyrelse og budget
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.

Jes Lunde, bestyrelsesformand

Jan Bjergskov Larsen

Lone Eibye Mikkelsen

Udpeget af undervisningsministeren

Kommunernes Landsforening

Gymnasieskolernes Rektorforening,
Gymnasiernes Bestyrelsesforening,

Troels Boldt Rømer

Niels Munkholm Rasmussen

Danske Skole Elever

Danske Undervisningsorganisationers
Samråd

Bestyrelsesforeningen for VUC
Søren Bork Pedersen
Professionshøjskolernes

Juliane Stege
Ning de Coninck-Smith

Sammenslutning

Rektorkollegiet ved de lange
videregående uddannelser

Rektorkollegium
undervisningsmiljø

Danske Gymnasieelevers

Søren Gade Hansen
Børnerådet

Mark Fransen
Erhvervsskolernes Elevorganisation,

Birgit Bach-Valeur

Landssammenslutningen af Handels-

Skole og Forældre – Landsorganisation

skolestuderende

for forældre i folkeskolen

Jonas Rasmussen

Kurt Ernst

Lærerstuderendes Landskreds, Sygeple-

Frie grundskoler, privatskoler og fri-

jestuderendes Landssammenslutning,

skoler samt efterskoler (ved Danmarks

Pædagogstuderendes Studieorgani-

Privatskoleforening, Dansk Friskolefor-

sation, Sammenslutningen af Danske

ening, Efterskoleforeningen med flere)

Budget 2010

socialrådgiverstuderende
Annemette Matthiessen

Finanslovsbevilling: 

Maria Juhler-Larsen

Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne,

Dispositionsbegrænsning (1 %)  100.000

Danske Studerendes Fællesråd

Danske Landbrugsskoler, SOSU – Bestyrelserne, Produktionsskoleforeningen

Budget i alt: 

8.400.000

8.300.000
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