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Inddrag brugerne
og skab trivsel

n I medierne fyger det nærmest konstant med ”gode historier” fra undervisningsverdenen eller dagtilbudsområdet.
Og de gode historier er vel at mærke
oftest dårlige for dem, de handler om.
Hyppige gengangere er eksempelvis:
Negativ social arv, dårligt indeklima,
pjæk, sygefravær, stress, støj og uro,
nedslidte toiletter, frafald, mobning
og udsatte børn og unge. Emnerne er
relevante at sætte fokus på. Forsøg på
at finde løsningsmodeller virker også
indlysende.
Medierne fremstiller ofte historiens
kerne – og løsningen herpå - meget forenklet. Man finder en politiker, præsenterer kort problemet og afæsker vedkommende et svar her og nu. Svaret bliver
ofte trukket i skuffen med lov og orden
eller forsøgt løst med løfter om flere
penge til dette eller hint. Og det bliver
også ofte det resultat, der udmøntes.
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rækker de nuværende love og regler
ikke og ministeriet sender i samarbejde
med Kommunernes Landsforening og
Velfærdsministeriet nye retningslinjer
ud til kommuner og skoler”, oplyste en
ministeriel embedsmand. Naturligvis
er det et problem, når et barn pjækker
massivt, men set i relation til, at der er
næsten 700.000 elever i grundskolen,
så er et pjækkeri, som det nævnte, måske trods alt af et overskueligt omfang,
nemlig mindre end 1 % af det samlede
elevtal. Spørgsmålet er, om stramninger eller flere love og regler nødvendigvis løser problemet?
For eksempel kunne vi for nylig læse
i avisen, at myndighederne vil sætte
hårdt ind mod de skoleelever, der
pjækker fra undervisningen. Det sker
efter, at en undersøgelse har vist, at
mere end 6.000 elever årligt bliver væk
fra skole i månedsvis. ”I nogle tilfælde

Langt vigtigere, end at fare ud med bål
og brand, er det at analysere problemfelterne og derigennem finde mulige
årsager og sammenhænge - og kvalificerede forslag til løsninger. De nye
kvalitetsrapporter i folkeskolen viser,
at skoleelever pjækker mere og mere.

Børnemiljø

Pjækkeri er første skridt mod en marginalisering fra uddannelsessystemet og
senere arbejdsmarkedet. Vi er nødt til
at sætte ind og tage hånd om fraværet.
Omsorg, rettidig omhu og ledelse er
afgørende faktorer. Ikke nye regler og
sanktioner, der ”behandler” symptomer,
og ikke finder og ikke løser problemer.
Det samme gælder i øvrigt for en lang
række af de emner, jeg remsede op
i indledningen. Selvfølgelig skal der
penge til at istandsætte og bevare

bygninger, og der er udgifter forbundet
med at opretholde et godt indeklima,
gode toiletforhold mv. Men at mindske
eller afskaffe fx stress, mobning, pjækkeri og frafald kræver først og fremmest en målrettet og tilpasningsdygtig
pædagogisk praksis, ikke nødvendigvis
millioner eller milliarder.
Vi ved, at menneskers adfærd kan påvirkes. Vi ved, at social kontakt mellem
mennesker i hverdagen er vigtig og har
afgørende betydning for vores trivsel og
livsglæde.
Vi har med Undervisningsmiljøloven
og Dagtilbudsloven en lovgivning, der
skulle sikre alle børn, elever og studerende ret til indflydelse på deres egen
hverdag i skoler, på uddannelsessteder
og i dagtilbud. Denne ret bliver i stor
udstrækning ikke respekteret. Det er
DCUM’s opfattelse, at der ikke er særlig

stor erkendelse af, at en positiv udvikling i undervisningsmiljøet og børnemiljøet med øget trivsel og velfærd for
børn, elever og studerende, i afgørende
grad afhænger af en seriøs og respektfuld inddragelse af de primære brugere:
børnene, eleverne og de studerende.

undervisningsmiljø

Den stigning er der grund til at være
opmærksom på. Er den udtryk for en
forkert skolekultur og for manglende
forældreopbakning til skolen? Eller er
den udtryk for, at eleverne ikke føler sig
tilstrækkeligt motiverede, og at skoletilbuddet ikke passer til den dreng eller
pige, der med pjæk stemmer ”nej” til
skolen? Forklaringen skal nok findes
flere steder.

På DCUM vil vi hilse det hjerteligt velkommen, hvis de ansvarshavende politikere i højere grad vil fokusere på, at
skoler, uddannelsessteder og dagtilbud
inddrager brugerne - og på at respektfuld adfærd og trivsel er vigtig. Det ville
understøtte den eksisterende lovgivning og gøre den til et betydningsfuldt
pejlemærke for de ansvarlige ledelser.
Derigennem kan de få øjnene op for,
at de blandt andet ved at inddrage brugernes synspunkter, kan skabe engagement og ro til læring.
Jes Lunde, bestyrelsesformand
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Opgaver og resultater
n I 2008 har DCUM fortsat sit arbejde
med at stille viden, praktiske erfaringer,
gode eksempler, metoder og værktøjer
til rådighed på både børnemiljøområdet
og undervisningsmiljøområdet. DCUM’s
opgave er at vejlede og rådgive generelt.
Det er ikke DCUM’s opgave at medvirke
til at afgøre konkrete konfliktspørgsmål
omkring miljøets standard. Alligevel har
DCUM holdninger til standarden af undervisningsmiljøet og børnemiljøet samt
udviklingen på området. De holdninger
ligger til grund for hele DCUM’s virke
– både den generelle vejledning, den
konkrete rådgivning og den fortløbende
udvikling af materialer og værktøjer.

• udviklet en test til elever på ungdomsuddannelser om undervisningsmiljø
• skrevet en artikelsamling om elevernes syn på tiltag omkring elevinddragelse på ungdomsuddannelser
• udviklet et talende spørgeskema til
skolefritidsordninger
• udviklet en ny og forbedret version af
Termometeret - et spørgeskemaværktøj til alle skoler og uddannelsessteder
• udarbejdet en rapport om undervisningsmiljøet set fra elevernes side
• lanceret antimobbeportalen sammenmodmobning.dk til grundskolen.

På undervisningsmiljøområdet har
DCUM blandt andet sat fokus på, hvordan man kan inddrage elever og studerende mere i arbejdet med at skabe
et godt undervisningsmiljø. Derfor har
DCUM blandt andet:

På børnemiljøområdet har DCUM oplevet stor efterspørgsel på viden, værktøjer og materialer. Derfor har DCUM
blandt andet:

• udarbejdet en håndbog med konkrete veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne
• sat fokus på elevers og studerendes
stemme med et seminar for elever,
studerende, lærere, undervisere,
ledere mv.
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• udviklet Børnemiljøkortet, hvor alle
landets dagtilbud kan tilmelde sig og
dele deres viden og erfaringer med
børnemiljøvurderinger
• udviklet Børnemiljøtermometeret – et
gratis internetbaseret værktøj, som
kan tage temperaturen på børnemiljøet i børnehaver, vuggestuer,
dagplejer og legestuer

• afholdt konference med inspiration
til børnemiljøvurdering i børnehøjde
• gennemført en undersøgelse om
dagplejen og udviklet et spørgeskema til nye dagplejere
• afsluttet Projekt Børnemiljøvurdering,
som har givet kendskab til konkrete
erfaringer med at komme i gang
med børnemiljøvurdering.
Foruden udvikling af de konkrete produkter og værktøjer har DCUM dagligt
rådgivet og vejledt børn, elever, studerende, forældre, myndigheder, samarbejdsparter samt ansatte i dagtilbud og
på skoler og uddannelsessteder, som
har haft spørgsmål om undervisningsmiljø eller børnemiljø.
På DCUM oplever vi, at det er vigtigt
at inddrage brugerne, og vi støtter en
helhedsorienteret indsats i arbejdet med
undervisningsmiljøvurderingen og børnemiljøvurderingen. Derfor indsamler
og formidler vi handlingsorienteret viden
suppleret med praktikeres erfaringer og
gode eksempler. For det er viden sammen med handling, der gør en forskel.

Ole Juhl, centerleder

Børnemiljø
undervisningsmiljø

Bagerst fra venstre: Trine Kjær, Helle Stenbro, Peter Poulsen, Lene Ravn Holst, Jens Lindberg, Karin Villumsen, Ole Juhl,
Mette Børgesen, Lis Ranch. Forrest fra venstre: Bente Sanderhoff, Charlotte Sandberg Christensen, Heidi Skipper.

Lidt om DCUM
Dansk center for Undervisningsmiljø,
DCUM, er en statslig institution inden
for den offentlige forvaltning. Centret
blev etableret i april 2002 på baggrund
af vedtagelsen af Undervisningsmiljøloven. Da Børnemiljøloven trådte i kraft
den 01. juli 2006 fik DCUM udvidet sit

kompetenceområde til også at omhandle
børnemiljø. Børnemiljøloven blev med
virkning fra den 01. august 2007 indskrevet i Dagtilbudsloven.
DCUM skal medvirke til at sikre og udvikle
et godt psykisk, fysisk og æstetisk under-

visningsmiljø og børnemiljø i Danmark.
Centret arbejder for, at alle børn i dagtilbud tilbydes et godt børnemiljø, og at
alle elever og studerende tilbydes et godt
undervisningsmiljø. Et godt miljø er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og fremmer
trivsel, sundhed, udvikling og læring.
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Ta’ temperaturen
på børnemiljøet

m

Prøv Børnemiljøtermometeret
Besøg Børnemiljøtermometeret
og prøv vores test-rum på
www.bm-termometeret.dk

n I efteråret 2008 lancerede DCUM
Børnemiljøtermometeret (www.bm-termometeret.dk). Det er et gratis værktøj,
som dagtilbud kan bruge, når de skal
kortlægge børnemiljøet i børnehøjde
i den første fase af den lovpligtige
børnemiljøvurdering, BMV. Baggrunden
for Børnemiljøtermometeret har været
et ønske om at udvikle et værktøj, som
kan hjælpe dagtilbud med at få børne-
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nes bud på, hvordan de oplever deres
hverdag i dagtilbuddet.
Siden 2005 har DCUM haft et lignende
tilbud på uddannelsesområdet, og på
nuværende tidspunkt indsamler dette
system årligt besvarelser fra omkring
50.000 elever alene på grundskoleområdet. Da mange dagtilbud allerede har
vist interesse for det nye Børnemiljøter-

Til børn i forskellige
aldersgrupper
Børnemiljøtermometeret tilbyder forskellige kortlægningsmetoder, der tager
hensyn til børnenes alder. Til børnehavens ældste børn og børn i fritidshjem
findes der spørgeskemaer, som børnene selv (sammen med en voksen)
kan besvare – enten elektronisk ved
computeren eller på papirskemaer.

Ifølge Dagtilbudsloven skal en gyldig
børnemiljøvurdering belyse såvel de
psykiske som de fysiske og æstetiske
forhold på institutionen. Spørgeskemaerne og observationsskemaerne i
Børnemiljøtermometeret sikrer, at man
kommer rundt om det hele.

teret. I systemet er der skærmtekster og
vejledninger, der hjælper brugerne med
at sætte deres undersøgelse op, med at
afvikle den, og med at få vist de resultater, dagtilbuddene skal bruge i det videre
arbejde med børnemiljøvurderingen.

Bedre børnemiljø på baggrund
af resultaterne

d
For de 0-4-årige i dagpleje, vuggestue, legestue og børnehave rummer
systemet værktøjer til pædagogiske
observationer af børnemiljøet set ud fra
børnenes perspektiv.

Hvem er målgruppen?

Alle daginstitutioner – vuggestuer,
børnehaver, fritidshjem og integrerede
institutioner – kan bruge Børnemiljøtermometeret. Desuden tilbyder Børnemiljøtermometeret værktøjer til dagplejepædagoger og -ledere, der skal vurdere
børnemiljøet i dagplejehjem.
Det kræver ikke særlig træning eller uddannelse at bruge Børnemiljøtermome-

BMV og pædagogisk udvikling bliver samtidige
processer på en ny og forfriskende måde. Også i
forhold til anerkendende pædagogik, giver BMV
rigtig god sammenhæng. Der er vel næppe noget,
der er mere anerkendende, end at blive lyttet til
og se at de meninger, man har, bliver omsat til
noget nyt eller fastholder noget, der er godt.

Souschef i børnehave

Børnemiljø

mometer, har DCUM har store forventninger til værktøjet.

Børnemiljøtermometeret er tilgængeligt via internettet og giver mulighed
for at opsamle, lagre og bearbejde
dagtilbuddets undersøgelsesresultater
elektronisk. Brugerne af systemet har til
enhver tid adgang til egne undersøgelsesdata og kan få vist resultater i antal
og procent på tværs af undersøgelser.
Resultatoversigten er overskuelig og
gør det let for dagtilbuddene at få øje
på de positive og negative forhold i deres børnemiljø. Det er et godt udgangspunkt for at udvikle børnemiljøet, så
børnenes hverdag bliver endnu bedre,
sjovere og rarere. Man kan også følge
udviklingen fra år til år og se, hvordan
indsatsen for et godt børnemiljø virker.

Benchmarking for kommuner
For at tilgodese kommunernes behov
for sammenligning (benchmarking)
af dagtilbud i egen kommune, kan
de kommunale forvaltninger – i den
udstrækning hensynet til børnenes anonymitet tillader det – få adgang til egne
daginstitutioners resultater.
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Praktiske erfaringer med
børnemiljøvurdering
n Med det mål at få information og
inspiration til videre at udvikle værktøjer og materialer til børnemiljøområdet,
har DCUM i perioden juni 2007-juni
2008 gennemført Projekt Børnemiljøvurdering. Her har DCUM fulgt fire
daginstitutioner i Vejle Kommune og
oplevet institutionernes tilgang til og
arbejde med børnemiljøvurdering,
BMV. Det var også et mål at få kendskab til den pædagogiske proces, som
BMV-arbejdet satte i gang i de enkelte
institutioner.
I projektperioden nåede de fire institutioner igennem et grundigt planlægningsforløb og en kortlægning af
børnemiljøet, hvor de alle brugte eller
lod sig inspirere af DCUM’s materialer.
DCUM besøgte institutionerne og fik
del i deres erfaringer gennem fokusgruppeinterview og evalueringsmøder.
I arbejdet med børnemiljøvurderingen
var forskellige omdrejningspunkter og
problemstillinger vigtige for institutionerne. De overvejelser, som de havde
og de beslutninger, som de traf i løbet
af planlægningen og kortlægning af
BMV’en, er beskrevet i fire artikler.
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Artiklerne kan man læse på www.dcum.
dk/boernemiljoe/artikler
Om institutionernes erfaringer og mål
kan man sammenfattende sige:
• Personalet ønsker, at børnemiljøvurderingen skal give resultater i den
pædagogiske praksis – resultatet
skal ikke bare være et stykke papir.
• Institutionerne ønsker, at der skal være
sammenhæng mellem BMV’en og de

pædagogiske læreplaner, men processen med at finde formen er svær.
• Institutionerne vil gerne bruge BMVarbejdet til at skabe nysgerrighed og
interesse for at se på institutionshverdagen med nye perspektiver.
• Den nye viden, arbejdet med BMV’en
fører med sig, giver personalet ny
energi og er med til at udvikle institutionen.
• Institutionerne ønsker mere tid til
arbejdet med børnemiljøvurdering.

For DCUM har det været interessant
og informativt at følge institutionerne i
deres arbejde med børnemiljøvurderingen. DCUM har fået idéer fra praksis,
som kan bruges i det videre arbejde
med materialer til børnemiljøvurdering
i dagtilbud.

”Det har været et klart defineret mål fra
begyndelsen, at alle skulle involveres og
tage ansvar for vores fælles BMV-arbejde.
På den måde kunne vi også sikre, at alle
følte det ejerskab, som har været vigtig for
os at få implementeret i vores personalegruppe.”
En medarbejder fra vuggestuen Bøgen

”Jeg tror, det er sundt også at indtænke
det, som børnene fortæller. Høre dem og
så kombinere det med, hvad der fra et
voksent synspunkt kan lade sig gøre.”
En medarbejder fra
børnehaven Villa Uhrhøj

Børnemiljø

DCUM arbejder videre

På baggrund af projektet kan DCUM
konkludere:
• at der stadig er behov for, at DCUM
udvikler nye værktøjer, da forskellige
institutioner har forskellige præferencer for materiale- og værktøjstyper
• at der er behov for flere materialer,
der motiverer og støtter processen.
• at der er brug for at få afdækket
muligheder for og tilgangsvinkler til
at koble arbejdet med BMV og de
pædagogiske læreplaner – og for
inspirationsmaterialer om emnet.
• at der efterspørges idéer til, hvordan
der kan skabes en rød tråd fra BMV
til institutionernes virksomhedsplan.

”Der skete meget, synes jeg, første gang
man lavede et børneinterview, og man
fandt ud af, hvad det lige er. Jeg synes, at
man lærer det ved at prøve det.”
En medarbejder fra
børnehaven Lærkereden

”Efter vi i en periode havde iagttaget, blev
det meget tydeligt, hvordan rummet og
dets indretning skulle justeres i forhold til,
hvad børnene viste os. De tegn, som børnene viser, er vi blevet bedre til at aflæse.”
En medarbejder fra den
integrerede institution Grangård
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Børnemiljøkortet – et nyt
interaktivt Danmarkskort
BMV har åbnet for en helt ny
verden. De undersøgelser, vi
har lavet – med værktøjer fra
DCUM – giver os indsigt i børnenes miljø fra en anden vinkel
end hidtil. Da vi bevægede os ind
i den verden, begyndte vi at se
miljøet med helt nye øjne.
Souschef i børnehave og SFO/klub

n Den 01. februar 2008 lancerede
DCUM Børnemiljøkortet (www.bm-kort.
dk). Det er et elektronisk Danmarkskort, som giver et overblik over de
institutioner, der har lavet en børnemiljøvurdering, BMV, der opfylder DCUM’s
minimumskrav. Systemet er baseret
på, at dagtilbuddene frivilligt tilmelder
deres BMV, og alle, der benytter Børnemiljøkortet, kan skilte med indsatsen
på egen eller kommunens hjemmeside
med DCUM’s BMV-ikon.
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Synliggør børnemiljøarbejdet
og del viden
Med Børnemiljøkortet har dagtilbud og
kommuner fået en nem mulighed for at
synliggøre deres arbejde med BMV’en.
Fra kortet linkes direkte til den hjemmeside, hvor BMV’en er offentliggjort.
Dermed kan alle, der besøger kortet,
klikke sig videre til andres praktiske
erfaringer med BMV. Et af kravene
forud for, at man indberetter sin BMV
til kortet, er nemlig, at dagtilbuddets

indsats er dokumenteret og tilgængelig
på deres egen eller kommunens hjemmeside.

Sådan kommer jeres
dagtilbud på kortet
Vil man med på kortet, skal en repræsentant for dagtilbuddet tilmelde børnemiljøvurderingen på www.bm-kort.dk.
Den indberettede BMV skal leve op til
nogle bestemte minimumskrav.
Børnemiljøkortet er tilgængeligt fra
DCUM’s hjemmeside og på
www.bm-kort.dk.

Et godt børnemiljø indebære

BMV
www.grafiskdesign.nu

Børnemiljø

Pjece om
børnemiljøvurdering

· Juni 2008

r blandt andet

• En åben og positiv atmosfære
• Demokrati og medbestem
melse
• Udfordrende ude- og
indearealer
• Muligheder for sanseoplev
elser
• Oplevelser i naturen
• Sunde og behagelige
bygninger
• Hygiejniske toiletter
og puslepladser
• Sikkerhedsmæssigt forsvarlige
forhold
• Velovervejede materialev
alg
• Konstruktiv konflikthån
dtering
• Ingen mobning eller
eksklusion
• Kulturel og værdimæs
sig rummelighed til alle
børn
• Synlige og tilgængelig
e voksne

Kort og godt om
børnemiljøvurderingen

Få tjek på børnemiljøe
t www.dcum .dk

n I juni 2008 udgav DCUM pjecen Kort
og godt om børnemiljøvurdering. Pjecen
er en videreudvikling af den udgåede
introduktionspjece Kom godt i gang med
jeres børnemiljøvurdering. Den nye pjece
har et mere langtidsholdbart sigte, og
den kan anvendes til at introducere
arbejdet med børnemiljøvurdering,
BMV, i dagtilbud. Dagtilbud kan benytte
pjecen, både hvis man er i gang med
BMV’en og ønsker at informere nye
forældre, og hvis man skal i gang med
BMV’en for første gang og ønsker at
informere forældrene, bestyrelsen og
personalegruppen.
Pjecen indeholder informationer om de
krav, loven stiller til børnemiljøvurderingen. Der findes eksempelvis korte beskrivelser af det fysiske, det psykiske og
det æstetiske miljø og en gennemgang
af børnemiljøvurderingens fire faser.
Pjecen er gratis og kan bestilles i butikken på www.dcum.dk/dcum/butikken
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n I november 2008 afholdt DCUM
VID-konference i henholdsvis Horsens
og København under overskriften Bedst
i børnehøjde – børnemiljøvurdering i
praksis. VID er DCUM’s koncept for
praktikerkonferencer med fokus på
Viden og Inspiration mellem Dagtilbud.
VID-konferencer giver deltagerne mulighed for at lade sig inspirere og motivere
af andres erfaringer. Ved at høre andre
fortælle, hvad de konkret har gjort, får
mange lyst til selv at komme i gang
eller afprøve nyt i det videre arbejde.
Samtidig etablerer DCUM kontakter og
samarbejder med praksisfeltet, og det
er værdifuldt for centrets arbejde.
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Fokus på børneperspektivet
Med konferencerne ønskede DCUM at
sætte fokus på børnenes perspektiv i arbejdet med børnemiljøvurdering, BMV.
Via de forskellige indlæg og workshopper kunne deltagerne hente inspiration
til, hvordan man kan gennemføre
BMV’en, og hvordan man i dagtilbuddene kan skabe rummelige børnemiljøer præget af lydhørhed over for børns
tegn, synspunkter og oplevelser.
DCUM havde inviteret to oplægsholdere Bente Jensen, DPU og Kim Rasmussen, RUC. Bente Jensen talte om at
udvikle og forny kvalitet i dagtilbud, og

ud
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Vid
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e

Viden og inspiration
til dagtilbud

Børnemiljø

Må jeg være med?
Dreng 5 år

om hvordan man kommer fra lovkrav
til implementering i praksis. Hun kom
desuden ind på tematikken udsatte
børn – herunder hvad der karakteriserer
gruppen af udsatte børn, hvad denne
børnegruppe har brug for, og hvordan
dagtilbuddene kan fremme børns
livschancer.
Kim Rasmussen gav et bud på muligheder og veje i arbejdet med børneperspektiv og børnemiljø. Han opridsede
nogle grundlæggende tendenser ved
børns hverdagsliv i institutionerne og
kom med ideer til, hvordan man kan
arbejde med børn som informanter,
herunder hvad man som professionel

voksen skal være opmærksom på i den
sammenhæng.
Deltagerne kunne i løbet af dagen deltage i to af fem workshopper. De havde
mulighed for:
• at opleve, hvordan man kan bruge
fortællinger i forbindelse med børnemiljøvurderingen
• at dele erfaringer om udfordringer og
muligheder i børnemiljøvurderingsarbejdet
• at opleve, hvordan en kommunal
forvaltning kan bakke op om arbejdet
med børnemiljøvurderingerne
• at få et bud på, hvordan man kan
gribe arbejdet med børnemiljøvur-

deringen an, og hvilke værktøjer og
metoder man kan anvende
• at høre om, hvordan implementeringen af børnemiljøvurderinger i
dagplejen har ført til mere og bedre
pædagogisk arbejde i en kommunal
dagpleje.
Fortællegruppen Børneliv rundede
dagen af med en forestilling i ord og
musik om barndommens steder, lege
og venskaber. På en anderledes måde
gav det stof til eftertanke om børneperspektivet.
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Fokus på dagplejen
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n I januar 2008 offentliggjorde DCUM
den landsdækkende undersøgelse
Dagplejen 2007 – en pilotundersøgelse
af dagplejens organisering, retningslinjer,
udviklingsplaner og børnemiljøvurdering.
Alle dagplejeledere i landets 98 kommuner blev inviteret til at deltage i
undersøgelsen, som havde til formål at
afdække dagplejens udgangspunkt for
arbejdet med børnemiljøvurderingen,
BMV’en. Undersøgelsen gav et overordnet billede af ledernes indstilling
til BMV’en samt kendskab til, hvordan
man arbejder med den, hvordan dagplejen er organiseret og andre faktuelle
forhold.
På baggrund af undersøgelsen konkluderer DCUM blandt andet, at det vil
være naturligt, at dagplejepædagogen
er nøglepersonen i BMV-arbejdet. Han
eller hun er uddannet i de pædagogiske
forhold og kommer jævnligt i dagplejehjemmene og i legestuerne. Eksempelvis kan børnemiljøvurderingsarbejdet
være dagplejepædagogens indgang til
at intensivere og systematisere fokus
på de pædagogiske forhold og på

sikkerheden, hygiejnen, kosten mv. i
dagplejehjemmet.

Spørg til børnemiljøet i dagplejen
Hensigten med dagplejeundersøgelsen
var blandt andet at målrette det videre
arbejde med at udvikle materialer og
værktøjer til hjælp for dagplejens arbejde med børnemiljøet.
I 2008 har DCUM udviklet værktøjet Ny
dagplejer – Spørgsmål om børnemiljø.
Det er et redskab, der kan skærpe fokus
på børnemiljøet og dets betydning, når
man ansætter nye dagplejere i kommunen eller distriktet. Spørgsmålene
kommer omkring det psykiske, det fysiske og det æstetiske miljø og berører
emner som eksempelvis motivation for
jobbet, trivsel og omsorg, stemning og
atmosfære, konflikthåndtering, stresshåndtering, sikkerhedsmæssige forhold
og sygdomsforebyggelse. Spørgsmålene kan man anvende sammen med
kommunens øvrige ansættelses- og
godkendelsesprocedurer til dagplejeansøgere.

n DCUM har i 2008 haft en god kontakt
til dag- og fagpressen. Både på eget
initiativ og ved uopfordrede henvendelser fra journalister har DCUM leveret
kvalificeret faglig viden. DCUM bestræber sig på at opretholde en god kontakt
til pressen, fordi DCUM’s budskaber
herved kan komme ud til en stor modtagergruppe. Forhåbentlig kan det være
med til at fastholde offentlighedens
forståelse for, hvad et godt børnemiljø i
dagtilbud og et godt undervisningsmiljø
på skoler og uddannelsessteder betyder.

• Indeklimaet i folkeskolen er for dårligt
Folkeskoleelever oplever et dårligt
indeklima i klasseværelset som følge
af for dårlig udluftning, og en del
klager over problemer med at følge
med i det, der foregår på tavlen, fordi
belysningen er for dårlig.
• Mobning
Mange elever i folkeskolen lider
under mobning. DCUM har både i
foråret og i slutningen af 2008 været
med til at sætte mobning på mediernes dagsorden.

• Frafaldet bør stoppes
DCUM har især i fagblade sat fokus
på frafaldet, og hvordan det kan
stoppes.
På www.dcum.dk kan man under Det
skriver pressen finde presseklip om børnemiljø og undervisningsmiljø.

Pressemeddelelser
fra DCUM i 2008
DCUM lancerer antimobbeportalen
sammenmodmobning.dk
Spørg eleverne og få ny viden!
Gratis værktøj til kortlægning af undervisningsmiljøet
VID-konference om børnemiljøvurdering i børneperspektiv
Undervisningsministeren uddeler Undervisningsmiljøprisen
Undervisningsmiljøets tilstand - det
burde være meget bedre

”Larm er simpelthen spildtid, for det
fjerner fokus fra det, det handler om. Vi
bliver irriterede, ukoncentrerede og stressede. Det sætter altså en negativ dagsorden. Der er ikke noget, der tyder på, at vi
vænner os til støjen. Til gengæld bliver vi
selv mere larmende, jo mere larm vi har i
vores dagligdag.”
DCUM i Nyhedsavisen
”Det er et særligt alvorligt problem, som
vi ikke kan leve med. Når læreren mobber, er det ødelæggende for kulturen i
klassen. Det kan aldrig forsvares, at en
lærer mobber en elev. Læreren skal skabe
tryghed og tillid hos eleverne”
DCUM i Politiken
”Derfor må udviklingen af de forskellige
aspekter af skolernes undervisningsmiljø trivsel, læring, sundhed og sikkerhed - hvis
den skal have effekt, medtænke, hvorledes
man imødekommer de unge voksnes krav
om respekt, dialog og medindflydelse.”
DCUM i erhvervsskolelæreren
”I nogle dagtilbud er der for meget støj.
Det er et problem, som skal løses, og det
er vigtigt, at dagtilbudspersonale bekæmper støj med pædagogiske redskaber”
DCUM i Information
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Nogle af de emner som DCUM har
været synlige med i pressen:

• Støj – et problem fra børnehave til
universitet
Børn, elever og studerende er plaget
af alt for meget støj og larm. Det går
ud over indlæringen.

”Termometeret er en god måde at afdække
mobning på. Mange skoler tror, at de ikke
har problemer med mobning, men finder så
ud af, at der er områder, de havde overset.”
DCUM til TV2 Bornholm

Børnemiljø

DCUM i medierne

Kurser og oplæg
n DCUM afholder målrettede kurser
om børnemiljøvurdering og undervisningsmiljøvurdering. I 2008 har der
især været efterspørgsel på kurser og
oplæg om børnemiljø, som stadig er
et område, hvor der i dagtilbuddene er
behov for mere viden. DCUM har dog
også holdt en del kurser eller oplæg på
undervisningsområdet.
Da DCUM gennem årene, har fået
mange tilkendegivelser af behov for og

ønsker om kurser om børnemiljø og
undervisningsmiljø, har centret siden
2007 afholdt kurser som indtægtsdækket virksomhed.
Målgruppen for kurserne er blandt andet: ledere, elever, studerende, lærere,
pædagoger, bestyrelsesmedlemmer og
forvaltningsmedarbejdere. Kursusdeltagerne får kendskab til konkrete metoder
og tilgange til arbejdet med børnemiljø
og undervisningsmiljø. For at udvikle

og tilpasse kurserne til behovet hos
modtagerne, evaluerer DCUM kurserne
grundigt.
Ud over kurser afholder DCUM korte
oplæg eller foredrag i daginstitutioner,
på undervisningssteder eller på konferencer.
Se DCUM’s kurser på www.dcum.dk/
dcum/kursustilbud

Kurser og oplæg afholdt af DCUM i 2008
7/1
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BMV	 Oplæg for Daginstitutionen Rosengård, Odense

20/2 UMV	 Oplæg for lærere og forældre, Glud Skole,

21/1 UMV	 Kursus for lærere, Center for Undervisningsmidler, 		

		

		

22/1 BMV	 Kursus for daginstitutionsledere og medarbejdere,

26/2 BMV	 Oplæg for børnehaven Kildegården, Nyborg Kommune
...................................................

		Varde Kommune

3/3

BMV	 Oplæg i samarbejde med COK København

24/1 BMV	 Kursus for daginstitutionsledere og medarbejdere,

4/3

BMV	 Kursus for daginstitutionsledere og medarbejdere,		

		Varde Kommune

		

24/1 BMV	 Kursus for arbejds gruppe, Roskilde Kommune

8/3

30/1 BMV	 Temadag for daginstitutionsledere og medarbejdere,

		

		Skive Kommune
...................................................

		

6/2

BMV	 Oplæg for personalet på fritidshjem, Viby S.

12/3 BMV	 Fyraftenskursus 1. af 2 i Børnehaven Vaskebjørnen, 		

7/2

BMV	 Kursus for daginstitutionsledere og medarbejdere, 		

		Rebild Kommune

Odense

Hedensted Kommune

Halsnæs Kommune

UMV	 Oplæg på generalforsamling i Landssammenslutningen
af Handelsskoleelever, Horsens

10/3 BMV	 Oplæg om børnemiljøvurdering i samarbejde med
COK Aalborg

		Lyngby-Taarbæk Kommune

27/3 BMV	 Fyraftenskursus 2. af 2 i Børnehaven Vaskebjørnen, 		

12/2 BMV	 Oplæg for Børnehaven Græshoppen, Rebild Kommune

		Rebild Kommune

BMV	 Kickoff-dag, Børnemiljø, Helsingør Kommune

5/9

1/4

UMV	 Oplæg på Danske Skoleelevers konference,

		Vejen Kommune

		
3/4

Borups Højskole, København

BMV	 Kursus for daginstitutionsledere og medarbejdere,		

9/9

UMV	 Kursus for elever og lærere, Byagerskolen,
BMV	 Kursus for personale i dagtilbud, Helsingør Kommune

11/9 BMV	 Kursus for personale i dagtilbud, Helsingør Kommune

		Roskilde Kommune

11/9 BMV	 Temaoplæg på VIA – Pædagoguddannelsen, Randers

9/4

16/9 UMV	 Kursus for elever og lærere, Nyborg Kommune

UMV	 Kursus for elever og lærere, Mørkhøj Skole, Gladsaxe

21/4 BMV	 Kickoff-dag i Hammel, Favrskov Kommune

18/9 BMV	 Kursus for personale i dagtilbud og dagpleje,

28/4 BMV	 Kursus for dagplejepædagoger, Varde Kommune

		

29/4 BMV	 Oplæg på Børneinstitutionen Højstrup,

23/9 BMV	 Uddannelse af superbrugere 2. af 3 kurser,

		
Odense Kommune
...................................................

		

6/5

24/9 BMV	 Oplæg for institutionspersonalet i Distrikt Syd,

BMV	 Temadag for fire institutioner i Kjellerup,

Helsingør Kommune
Favrskov Kommune

24/9 BMV	 Kursus for personale fra SFO’er, Helsingør Kommune

		Silkeborg Kommune

		

13/5 BMV	 Kursus for daginstitutionsledere og medarbejdere, 		

25/9 BMV	 Kursus for personale fra SFO’er, Helsingør Kommune
...................................................

		

Brønderslev Kommune

Hørsholm Kommune

2/10 BMV	 Oplæg om børnemiljø og -kultur, Greve Kommune

15/5 UMV	 Kursus for skoleledere på Mors, Nykøbing M

31/10 BMV	 Temadag for institutionspersonalet i Distrikt Syd,

26/5 BMV	 Uddannelse af superbrugere, 1. af 3 kurser,

		
Hørsholm Kommune
...................................................

Favrskov Kommune

27/5 BMV	 BMV i dagplejen i samarbejde med COK, Aalborg

4/11 BMV	 Oplæg på VID-konference, Slottet, Horsens

29/5 BMV	 BMV i dagplejen i samarbejde med COK, Vejen
...................................................

6/11 BMV	 Oplæg på VID-konference, Eigtveds Pakhus,

2/6

BMV	 BMV i dagplejen i samarbejde med COK, Odense

12/11 BMV	 Uddannelse af superbrugere 3. af 3 kurser,

4/6

BMV	 BMV i dagplejen i samarbejde med COK, København

		

		

København
Favrskov Kommune

12/6 BMV	 BMV i dagplejen, Varde Kommune

25/11 UMV	 Kursus for elever og kontaktlærere, Aalborg Kommune

18/6 BMV	 BMV i dagplejen, Favrskov Kommune
...................................................

27/11 UMV	 Kursus for elever og kontaktlærere, Gribskov

25/8 BMV	 Kursus for daginstitutionsledere og medarbejdere, 		

29/11 UMV	 Oplæg på Ringkøbing-konferencen, Dansk Teknisk 		

		

		Lærerforbund, Ringkøbing
...................................................

Horsens Kommune

28/8 BMV	 BMV i dagplejen i samarbejde med COK, Sakskøbing
...................................................
3/9

BMV	 Kursus for daginstitutionsledere og medarbejdere, 		

		
4/9

Horsens Kommune

UMV	 Kursus for lærere og ledere, Greve Kommune

		

undervisningsmiljø

14/5 BMV	 Oplæg for daginstitutionspersonale, Nr. Lyndelse

		

Børnemiljø

1/4

Kommune

3/12 UMV	 Oplæg for Søværnets Grund- og
		

mellemlederuddannelse, Frederikshavn

4/12 UMV	 Kursus for Søværnets Grund- og
		

mellemlederuddannelse, Frederikshavn
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Undervisningsmiljøprisen 2008
n Undervisningsmiljøprisen blev uddelt
for fjerde gang den 8. december 2008.
Med temaet Demokrati og medbestemmelse satte Undervisningsmiljøprisen
2008 fokus på, hvordan eleverne og de
studerende har indflydelse på det, som
de finder vigtigt i hverdagens undervisningsmiljø. Alle vindere har gjort
en særlig indsats for elevdemokrati og
medbestemmelse i forbindelse med undervisningsmiljøarbejdet, og elevernes
eller de studerendes idéer er virkeliggjort i praksis. Desuden har vinderne
udarbejdet en komplet undervisningsmiljøvurdering, UMV, som er synlig på
deres hjemmeside og indberettet til
www.um-kort.dk. Det er elever og studerende, som har indstillet deres skole
eller uddannelsessted.
Astrup Skole i Arden fik prisen, fordi
skolen har indarbejdet elevdemokrati og
medbestemmelse i elevernes dagligdag.
Skolen har derved skabt et rigtig godt
fundament for fortsat at udvikle undervisningsmiljøet på skolen.
Ved Astrup Skoles daglige morgensamlinger har lærernes og ledelsens lydhørhed skabt et forum, hvor alle elever tør
sige noget, også selvom der er mange
til stede. Eleverne bliver hørt og taget alvorligt, og det har medført, at en række
af elevernes forslag til forbedringer af
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undervisningsmiljøet er blevet igangsat.
På Astrup skole går ca. 25 % af eleverne
i specialklasse, og på trods af store forskelle eleverne imellem har skolen skabt
et eksemplarisk undervisningsmiljø, der
sikrer en god trivsel for alle elever. Eleverne oplever, at der er plads til alle: de
lige og de skæve, de kloge og de mindre
kloge, dem der snakker meget og dem,
der næsten ikke siger noget.
I 2008 har skolen sat særlig fokus på
trivsel og har i den forbindelse oprettet Parasollen, der fungerer som en
slags folketing på skolen. Parasollen er
et sted, hvor eleverne kan hænge kort
med spørgsmål eller temaer, som de
gerne vil have drøftet til morgensam-

lingen. På den måde sætter de gang i
en debat omkring trivsel på skolen. Alle
kan komme med nye kort til Parasollen, og dermed er eleverne med til at
bestemme, hvad skolen skal arbejde
med og snakke om.
Handelsgymnasiet IBC i Kolding vandt
prisen, fordi skolen har opbygget et
solidt fundament for elevdemokrati
og medbestemmelse ved at inddrage
eleverne i alle facetter af undervisningsmiljøet.
På Handelsgymnasiet IBC Kolding får
eleverne lov til at påvirke deres skoleliv.
Lærere og elever diskuterer alle aspekter af undervisningsmiljøet på lige fod,
og det har eksempelvis medført, at

ført et bedre samarbejde mellem elever
og lærere, hvor man hjælper hinanden,
og hvor der hersker en god stemning.

Døren til rektors kontor er altid åben,
og ideer er mere velkomne end ritualer.
Det fremmer elevernes engagement
i at forme undervisningsmiljøet, som
de ønsker. Eleverne har også mulighed
for at påvirke undervisningsmiljøet,
når skolens rektor går ud i alle klasser
og diskuterer resultaterne af undervisningsmiljøvurderingen. Samtlige
løsningsforslag og ønsker bliver skrevet
ned og bragt videre til den øvrige ledelse. Elevernes indflydelse og stemme er
således stærkt repræsenteret på skolen,
og det værdsætter eleverne højt.

Det Farmaceutiske fakultet på Københavns Universitet fik prisen, fordi
uddannelsesinstitutionen udviser en
udpræget velvilje til at inddrage de
studerende på lige fod med ledelsen
i relation til forbedringer af undervisningsmiljøet.
Det Farmaceutiske fakultet sætter elevdemokrati og medbestemmelse højt i
forbindelse med undervisningsmiljøarbejdet. De studerende oplever stor
lydhørhed over for de ønsker, som de
fremsætter, og det sætter de stor pris
på: Dekanens dør er aldrig lukket – han
lytter og reagerer hurtigt på ønsker om
forbedring.

Ledelsen på handelsgymnasiet styrker
elevdemokratiet ved at skabe de bedste
betingelser for elevrådsarbejdet. For eksempel deltager elevrådsformanden og
næstformanden på en camp med elevrådsrepræsentanter fra andre skoler,
hvor man udveksler og udvikler idéer til
at fremme undervisningsmiljøet.
CSU-Ungdom i Slagelse blev tildelt
prisen, fordi skolen har formået at
opbygge et velfungerende elevdemokrati til trods for de udfordringer, der er
forbundet med skolens elevgruppe.

CSU-Ungdom tilbyder et 3-årigt specialskoletilbud til unge udviklingshæmmede, der har behov for særlig støtte.
Skolen afholder elevmøder hver 14.
dag, og dét er skolens centrale forum
for elevdemokrati og medbestemmelse. Ved elevmøderne bruger skolens
personale billedreferater til at inddrage
eleverne i beslutninger. Billedreferaterne præsenteres for eleverne via en
storskærm og sikrer, at eleverne – der
for de flestes vedkommende ikke kan
læse – kan følge med i, hvad der bliver
talt om og besluttet.
På elevmøderne har eleverne mulighed
for at komme med forslag og ønsker til
eksempelvis undervisningen, miljøet,
temaer, ture og indretning. Det har
blandt andet medført, at der er blevet
opsat automatiske døråbnere. Eleverne
er glade for billedreferaterne, og de
føler, at deres ideer og meninger om
undervisningsmiljøet bliver anerkendt.
De har indflydelse på de beslutninger,
der vedrører deres hverdag og trivsel på
skolen. Endelig har elevmøderne med-

undervisningsmiljø

elevernes ønsker om mere differentierede undervisningsmetoder er blevet
efterkommet.

I 2006 iværksatte De Studerendes Råd
undersøgelsen GPS (a Great Place to
Study), hvor de studerende selv har
sammensat spørgeskemaet til undersøgelsen. Resultaterne fra GPS medførte
forbedringer af udluftning, flere cykelstativer og mere plads til gruppearbejde.
Fakultetets gode undervisningsmiljø
har været en medvirkende faktor til
farmaceutuddannelsens høje gennemførelsesgrad på 82 %.
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Seminar om elevers
og studerendes
medbestemmelse
n Sammen med elever, studerende,
lærere, undervisere, ledere mv. satte
DCUM fokus på elevdemokrati og medbestemmelse i undervisningsmiljøet.
Eigtveds Pakhus i København dannede
rammen om DCUM’s seminar Spot på
undervisningsmiljø.

Ole Juhl, centerleder ved DCUM, indledte seminaret med et oplæg om de
forhold, der er hverdag for landets elever
og studerende, herefter var der paneldebat, oplæg og workshopper, hvorefter
Bertel Haarder afsluttede dagen med at
uddele årets Undervisningsmiljøpriser.

Elevrådsarbejde skal være fedt!
Ved paneldebatten blev temaet elevdemokrati og medbestemmelse sat på
dagsordenen af repræsentanter fra fire
elevorganisationer. Troels Boldt Rømer
(Danske Skoleelever), Maja Gunilla
Meyer Schmidt (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning), Rasmus
Balslev (Sammenslutningen af Danske
Socialrådgiverstuderende) og Anna Juul
Bager (Danske Studerendes Fællesråd)
holdt korte oplæg, og herefter blev der
stillet spørgsmål fra salen.
Troels Boldt Rømer, der repræsenterer
grundskoleeleverne i DCUM’s bestyrelse, indledte paneldebatten. Han mente,
at der i den danske folkeskole er mange
elever, der føler, at de ikke bliver hørt.
Eleverne skal sikres reel indflydelse, så
det bliver cool at være i elevrådet!
Maja Gunilla Meyer Schmidt, der
repræsenterer ungdomsuddannelserne
i DCUM’s bestyrelse, bidrog med et
oplæg om temaet elevdemokrati set fra
gymnasieelevernes side.
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Jeg tror, at vi passer bedre
på tingene, når vi selv har
været med til at bestemme
Elev på ungdomsuddannelse

Anna Juul Bager, der repræsenterer de
videregående uddannelser i DCUM’s
bestyrelse, sporede debatten ind på

selve arbejdet med undervisningsmiljøvurderingen. Hun kom ind på, at inddragelse af de studerende skal række
ud over udfyldelsen af et spørgeskema.
For at få så godt et resultat som muligt,
skal man inddrage de studerende i hele
processen med undervisningsmiljøvurderingen.

Er medbestemmelse altid godt?
Hans Dorf, der er studiekoordinator
ved Institut for pædagogik og tilknyttet Center for grundskoleforskning ved

undervisningsmiljø

Rasmus Balslev, som repræsenterer de
videregående uddannelser i DCUM’s
bestyrelse, kom blandt andet ind på
betydningen af et godt studiemiljø: Det
er det gode studiemiljø, der kan gøre
forskellen og vende frafaldskurven. Det
er vigtigt, at de studerende føler, at de
bliver hørt - uden at det kræver et fuldblodsengagement i studenterpolitik.

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, holdt oplægget Demokratisk
medbestemmelse og undervisning
– det pædagogiske paradoks og den
sociologiske ulighed. Her stillede han
følgende spørgsmål: Kan alle elever på
lige vilkår være med til at bestemme?
Har alle samme fundament, lyst og
evne til medbestemmelse? Hans Dorf
viste, hvordan demokratisk medbestemmelse i undervisning er en
kompleks problemstilling, blandt andet
fordi det ikke er alle elever, som har
samme forudsætninger for at deltage i
de demokratiske processer.

Vidensdeling mellem skoler og
uddannelsessteder
Efter frokost havde deltagerne mulighed for at møde vinderne af Undervisningsmiljøprisen 2007 for at høre om
deres erfaringer med skabe et godt
undervisningsmiljø: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, Silkeborg Tekniske
Skole, Aabenraa Statsskole og Løjt
Kirkeby Skole afholdt workshopper om
deres erfaringer.
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Kampagne mod mobning
skolen. Også DR var samarbejdspartner
og med til at gøre opmærksom på dette
nødvendige ansvar og samarbejde.
Den 28. marts 2008 var pressen og
kampagnens parter samlet til pressemøde, hvor undervisningsministeren
sammen med centrale parter og H.K.H.
Kronprinsesse Mary skød kampagnen
i gang. Kronprinsessen præsenterede
Mary Fondens engagement i kampagnen og hele indsatsen mod mobning,
og parterne fremlagde kort deres
kampagneaktiviteter. DCUM fremviste
den nationale antimobbeportal sammenmodmobning.dk.

Camp i DR Byen

n Den landsdækkende kampagne Sammen mod mobning – for trivsel, tolerance
og tryghed samlede i 2008 grundskolens centrale parter i et fælles projekt
om at stå sammen mod mobning og
yde en vigtig og vedvarende indsats
for, at fremme trivslen og oplevelsen af
fællesskab i skolen. Undervisningsministeren stod bag initiativet til kampagnen.
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Intentionen med kampagnen var at
sætte fokus på de mange børn, der
oplever mobning i skolen. Mobning er
skadelig og skal bekæmpes, så eleverne
kan opleve trivsel, tolerance og tryghed.
Formålet med kampagnen var desuden
at samle alle parter, organisationer,
myndigheder og de faktiske aktører ude
på skolerne til at tage ansvar og handle
mod mobning og for bedre trivsel i

Som et led i kampagnen inviterede
Undervisningsministeriet elever, lærere,
forældre, pædagoger, skoleledere m.fl.
fra hele landet til antimobbecamp i DR
Byen. I den forbindelse satte undervisningsminister Bertel Haarder, H.K.H.
Kronprinsesse Mary og skuespilleren
Peter Mygind fokus på mobning og
social isolation.
DCUM benyttede lejligheden til at
markedsføre antimobbeportalen
sammenmodmobning.dk og centrets

Kampagnens parter

DCUM’s rolle i kampagnen
• Part i projektgruppen, der planlagde
og koordinerede kampagnen.
• Ansvarlig for at udvikle og etablere
portalen sammenmodmobning.dk,
hvor materialer, viden og værktøjer
stilles til rådighed for skolerne.
• Ansvarlig for markedsplads på Camp
i DR Byen.

Det gælder om at bruge hinanden, for på den måde
udvikles tingene. Vi vil gerne
have, at børnene også bliver
bedre til at bruge hinanden,
og føler et ansvar over for sig
selv og deres skolekammerater.
Det kan give dem en større
følelse af fællesskab.

undervisningsmiljø

øvrige materialer. Dagen igennem var
der mulighed for at besøge DCUM’s
markedsplads og udforske portalens
muligheder. Desuden viste DCUM
sit tilbud af materialer til skolernes
antimobbearbejde frem, og en del af
materialerne kunne deltagerne tage
med hjem til skolerne.

• Undervisningsministeriet og
Skolestyrelsen
• BUPL
• Børnerådet
• Børns Vilkår
• Danmarks Lærerforening
• DR
• Dansk Center for 		
Undervisningsmiljø
• Danske Skoleelever
• KL
• Mary Fonden og Red Barnet
• Red Barnet Ungdom
• Skolelederne
• Skole og Samfund

Skoleleder, grundskolen

Læs om kampagnen, parterne og aktiviteterne på www.sammenmodmobning.dk
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sammenmodmobning.dk

målrettede og handlingsanvisende
materialer til fremme af social trivsel og
bekæmpelse af mobning i skolen. Materialerne og DCUM’s viden om mobning
indgår i portalen sammen med bidrag
fra de øvrige kampagneparter.

Få overblik
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n I marts 2008 lancerede DCUM
den nationale antimobbeportal sammenmodmobning.dk, som et led i
startskuddet på kampagnen Sammen
mod mobning – for trivsel, tolerance
og tryghed. Portalen er kampagnens
formidlingsforum og efter aftale med
kampagnekoordinatorerne, Skolestyrelsen og Undervisningsministeriet driver
og udvikler DCUM portalen også efter
kampagneperioden.

På antimobbeportalen kan grundskolens aktører – elever, forældre, pædagogisk personale, ledelse, skolebestyrelser og kommuner – finde relevant
materiale om hvordan man forebygger
og bekæmper mobning. Portalen er
opdelt, så alle kan finde målrettet viden,
inspiration og handlingsanbefalinger.
Desuden er der materiale, der er fælles
for alle målgrupper. Materialet retter sig
primært til grundskolen, men kan også
være nyttigt for andre uddannelsesområder.

DCUM har siden 2002 sat mobning på
dagsordenen gennem flere udviklingsprojekter, omfattende undersøgelser og
kampagner. Med afsæt i disse projekter
og undersøgelsesresultater har DCUM
indsamlet og udviklet en lang række

Portalen formidler værktøjer, metoder,
gode råd og direkte hjælp til skolernes
vigtige indsats mod mobning. Brugerne
kan finde svar på aktuelle spørgsmål
om mobning og blive kvalificeret til at
handle.

På sammenmodmobning.dk finder
man for eksempel:
• gode råd og direkte hjælp til, hvordan man kan forebygge og stoppe
mobning
• værktøjer og metoder til at fremme
social trivsel og modvirke mobning
• myter om mobning
• viden om mobning som fx definitioner,
konsekvenser, roller, ansvar og tegn
• test til eleverne: Er du en god kammerat
• faglige artikler, undervisningsmaterialer, film, boglister og nyttige links
• mulighed for at udveksle gode råd
og for at beskrive gode tiltag/metoder og aktiviteter i forbindelse med
Skolernes Trivselsdag eller for at
anmelde materialer
• netværk og liste over oplægsholdere
og konsulenter, som skoler kan kontakte for at hente viden, inspiration
og proceshjælp
• materialer til konflikthåndtering og
elevmægling
• kampagneforum med præsentation
af kampagnen og kampagnens aktiviteter.
DCUM har leveret og produceret
hovedindholdet på antimobbeportalen,
men kampagneparterne og Trivselserklæringens parter bidrager også med
materiale og nyheder.
www.sammenmodmobning.dk
– et besøg værd!

Det Nationale
Samarbejde

Nyt i 2008
Hjemmesiden for Trivselserklæringen
blev i 2008 integreret i den nationale
antimobbeportal. På portalen finder
man information om samarbejdet om

Trivselserklæringen: historik, initiativer,
kontaktoplysninger til samarbejdets
parter mm. Se www.sammenmodmobning.dk/trivselsaerklaringen
Samarbejdet blev i 2008 udvidet med
endnu en relevant samarbejdspart, idet
Red Barnet som en central aktør for
børn og unges sociale velbefindende
meldte sig som støtteorganisation
til Trivselserklæringens hensigter og
samarbejde.

Baggrunden for samarbejdet
Det Nationale Samarbejde blev en
realitet den 10. marts 2004, da parterne
underskrev Trivselserklæringen – en
erklæring, der har til hensigt at forene
kræfterne for at fremme elevernes
sociale trivsel og modvirke mobning i
skolen. Samarbejdet fungerer både som
et netværk med kontaktpersoner og
som en platform, hvor man koordinerer
nye undersøgelser og initiativer, der
kan være med til at fremme trivslen i
skolen.
DCUM fungerer som sekretariat for Det
Nationale Samarbejde.

• Undervisningsministeriet
• KL
• Amtsrådsforeningen
(nedlagt pr. 1. januar 2007)
• Københavns Kommune
• Frederiksberg Kommune
• Børne- og Kulturchefforeningen
• Lærerseminariernes
Rektorforsamling
• Pædagogseminariernes
Rektorforsamling
• Skoleledernes
Fællesrepræsentation
• Danmarks Lærerforening
• Københavns Lærerforening
• Frie Skolers Lærerforening
• Frie Grundskolers Fællesråd
• Dansk Friskoleforening
• Børne- og Ungdoms 		
Pædagogernes Landsforbund
• Lærerstuderendes Landskreds
• Pædagogstuderendes LandsSammenslutning
• Forældreorganisationen Skole og
Samfund
• Danske Skole Elever
Støtteorganisationer
• Børnerådet
• Børns Vilkår
• Statens Institut for Folkesundhed
• Det Kriminalpræventive Råd
• Red Barnet
• Dansk Center for
Undervisningsmiljø

und e rvisningsmi l j ø

n I 2008 fungerede Det Nationale
Samarbejde for Social Trivsel og mod
Mobning i grundskolen som et synligt
og brugbart udgangspunkt for nye
initiativer. Blandt andet tog undervisningsministerens kampagne Sammen
mod mobning – for trivsel, tolerance og
tryghed afsæt i det nationale samarbejde, idet ministeren inviterede
Trivselserklæringens parter med til at
udforme kampagnen. Kampagnens omdrejningspunkt var netop, at mobning i
skolen kun kan bekæmpes i et samarbejde, og at dette samarbejde kræver,
at alle – elever, forældre, bestyrelse,
personale, ledelse og kommune – tager
ansvar for at komme mobning til livs.
Det nationale samarbejde bliver på den
måde forankret i et lokalt samarbejde,
der har til hensigt at skabe grobund for
konkret handling med udgangspunkt i,
at alle elever har ret til en tryg skolegang uden mobning.

Trivselserklæringens parter
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Skolernes
Trivselsdag

På www.sammenmodmobning.dk/
fraskoletilskole kan man læse beskrivelserne fra skolerne samt læse mere om
Skolernes Trivselsdag.

Skolernes Trivselsdag
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Den årlige trivselsdag bruger mange
skoler til at vise, hvordan man arbejder
med at fremme elevernes sociale trivsel
og et godt socialt undervisningsmiljø.

Flere skoler har indsendt en kort beskrivelse af trivselsdagens aktiviteter, som
fx spænder over:
• venskabsklassedag med aktiviteter
• udvidet legefrikvarter
• udarbejdelse af antimobbestrategi
og underskrivelse af skolens egen
trivselserklæring
• drama og fokusteater
• jagt på mobbespøgelser og fællesspisning af 35 kagemobbespøgelser
• værdisnakke og fremstilling af
billeder med gode værdier og god
omgangstone
• antimobning med film, tegninger,
historier, foto og trivselsslogan.

•	Siden 2007 har Skolernes Trivselsdag haft formel status som
en national mærkedag i grundskolen.
• Trivselsdagen falder altid på den
første fredag i marts.
•	Skolerne vælger selv, hvordan de
vil markere dagen.
•	DCUM formidler beskrivelser
af, hvordan skolerne markerer
dagen til inspiration for andre
skoler. Man skal blot indsende
en kort beskrivelse til DCUM.

E

Alt hvad der rimer på trivsel kan være
på programmet for dagen: Sjov, leg,
drama, spil, sport, venskaber, værdier,
etik, kager, bål, snak og meget mere.
På Skolernes Trivselsdag er skolens
personale og elever ofte sammen om at
planlægge dagens indhold. Der bliver
arrangeret mange spændende begivenheder og aktiviteter, som involverer
både yngre og ældre elever på kryds
og tværs af årgange. Skolerne summer
af aktive fællesskaber, såvel nye som
gamle og store som små.

Trivselsarbejdet foregår hele året, men
dagen kan netop understrege betydningen af at fremme trivsel og inklusion,
og den kan dermed modvirke eksklusion og mobning blandt eleverne.
Skolerne bruger også dagen til at involvere eleverne i at markere og formidle
trivselsarbejdet eller som startskud til
nye trivselsinitiativer.

SK

n Fredag den 7. marts 2008 var det
Skolernes Trivselsdag. På mange af
landets skoler blev dagen benyttet til at
sætte fokus på, at det er vigtigt, at man
trives og har det godt, når man går i
skole – og at det er værdifuldt at fejre
trivslen og fællesskabet.

selsd

undervisningsmiljø
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Kvalitet i undervisningsmiljøet
på ungdomsuddannelser

Kvalitet i unde
rvisningsmilj
øet
rapport

– Afsluttende

FoU projektnr.

116573

n I 2008 afsluttede DCUM projektet
Kvalitet i undervisningsmiljøet, der var et
Forsøgs- og Udviklingsprojekt målrettet ungdomsuddannelserne. Projektet
blev påbegyndt i december 2006
og har haft forskellige delprojekter,
ligesom det har involveret forskellige
uddannelsesinstitutioner og organisationer.
Hovedformålene med projektet var:
• at udvikle et elektronisk og internetbaseret procesværktøj med
nøgleindikatorer og muligheder for
benchmarking, så særligt erhvervsuddannelserne får mulighed for at
forbedre og kvalificere arbejdet med
undervisningsmiljøvurderingerne
• at supplere dette værktøj med pædagogiske muligheder for opfølgning
baseret på dialogmetoder eller konkrete praksisbeskrivelser.
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Delprojekter og organisering
Det samlede projekt har bestået af delprojekter, der involverede forskellige parter fra ungdomsuddannelsesområdet:
1	En arbejdsgruppe leverede input og
sparring til indhold og vilkår for et
elektronisk procesværktøj, der skulle
være fleksibelt og kunne ramme en
bred målgruppe.
2 Til opfølgningsværktøjerne meldte
både folk fra arbejdsgruppen samt
andre interesserede sig til at beskrive
deres praksis efter en metodeskabelon, DCUM udarbejdede.
3 Fem ungdomsuddannelsesinstitutioner indvilgede i et besøg fra DCUM,
der ønskede at interviewe nogle
elever om deres syn på deres undervisningsmiljø ud fra bestemte tiltag,
uddannelsesstedet havde sat i værk.
4	En referencegruppe fungerede som
rådgivende part omkring projektets

Det smitter af, at de studerende er meget
sammen og har et internt fællesskab. Så er
man ikke så bange for at komme med et
spørgsmål eller en skæv idé.
Elev på ungdomsuddannelse

Produkterne
Projektet har resulteret i tre produkter
målrettet ungdomsuddannelserne. Det
drejer sig om:
• Termometeret, version 2.0, et elektronisk spørgeskema- og benchmarkingværktøj til kortlægning af
undervisningsmiljøet. Termometeret,
som blev lanceret i maj 2008, er
internetbaseret, fleksibelt og målrettet forskellige brugere. Det indeholder spørgsmål til emner, som udgør
nøgleindikatorer for et godt undervisningsmiljø, og giver desuden
mulighed for at supplere med lokalt

udformede spørgsmål. Nøgleresultater af undersøgelser lavet i Termometeret kan indgå i benchmarking.
Termometeret er gratis at anvende
for uddannelsesinstitutionerne.
	Se www.termometeret.dk
•	Metodehåndbogen: 19 veje til bedre
trivsel på ungdomsuddannelserne, der
udkom i december 2008. Håndbogen
beskriver 19 metoder, som kan inspirere personale og ledelse, der gerne
vil forbedre det sociale undervisningsmiljø for eleverne. Metoderne
kan bruges i undervisningen, i forbindelse med konkrete problemstillinger
eller til nye projekter og initiativer
på uddannelsesstedet. Materialet
er baseret på praksisbeskrivelser fra
ungdomsuddannelserne.
•	Artikelsamlingen: Eleverne tager ordet
– om trivsel på ungdomsuddannelserne

udkom i december 2008. Artiklerne
tegner et billede af elevernes oplevelser af og refleksioner over nogle
centrale tiltag eller vilkår i deres
uddannelseshverdag. Gennem interview med grupper af elever hører
vi, hvordan eleverne selv beskriver
tiltagene. Artiklerne kan med fordel
læses af både elever, forældre, personale og ledelse.

undervisningsmiljø

indhold og proces. Referencegruppen har også bidraget til at udbrede
budskabet om projektet og dets produkter til ungdomsuddannelsernes
faglige organisationer og interessenter.

Projektet Kvalitet i undervisningsmiljøet
(FoU projekt nr. 116573) er finansieret af
Undervisningsministeriets Forsøgs- og
Udviklingsmidler og af DCUM.
Læs mere om projektet på www.dcum.
dk/dcum/projekter, hvor du kan finde:
• projektbeskrivelsen
• kommissorium for arbejdsgruppen
• kommissorium for referencegruppen
• den afsluttende rapport.
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Ny version af
Termometeret
Termometeret – et gratis spørgeskemaværktøj
til at kortlægge undervisningsmiljøet

n I foråret 2008 lancerede DCUM en
forbedret version af Termometeret. Udviklingen af den nye version af Termometeret opstod i forbindelse med projektet Kvalitet i undervisningsmiljøet,
der var et Forsøgs- og Udviklingsprojektet målrettet ungdomsuddannelserne.
DCUM besluttede dog, at grundskoler
og voksen- og videregående uddannelser også skulle have mulighed for at
benytte det nye og forbedrede termometer, der blandt andet giver helt nye
muligheder for at oprette undersøgelser
og foretage benchmarking.

Hvad får skolen eller uddannelsesinstitutionen ud af det?

Så mange har benyttet Termometeret i 2008:
• 0-3 klasse: 362 undersøgelser og 26.308 besvarelser.
• 4-10 klasse: 674 undersøgelser og 64.437 besvarelser.
• Ungdomsuddannelser: 34 undersøgelser og 2731 besvarelser.
• Voksen- og videregående uddannelser: 16 undersøgelser
og 606 besvarelser.
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Termometeret er et dynamisk og elektronisk spørgeskemaværktøj, som alle
grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelser frit kan bruge. Her kan man
løbende evaluere og tage en temperaturmåling på kvaliteten af elevernes
eller de studerendes fysiske, psykiske
og æstetiske undervisningsmiljø.
Termometeret samler og præsenterer
elevernes eller de studerendes svar på
spørgsmålene på en overskuelig måde,
så de kan danne afsæt for et opfølg-

onment
· fax +45 722
654 01
- 8930 Rand
ers NØ

Elev på ungdomsuddannelse

ningsarbejde. Systemet samler automatisk resultaterne i en rapport, som gør
det let at se, hvor uddannelsesinstitutionen klarer sig godt, og hvor en indsats
er påkrævet – en viden man kan bruge i
den løbende udvikling af undervisningsmiljøet. Når en uddannelsesinstitution
tager sig tid til at høre elevernes eller
de studerendes meninger om undervisningsmiljøet, får uddannelsesinstitu-
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tionen en unik viden. Denne viden kan
bruges til dialog med eleverne eller de
studerende om, hvordan man kan forbedre og udvikle undervisningsmiljøet.

Fleksibelt system
Termometeret er et fleksibelt system,
hvor uddannelsesinstitutionen frit kan
sammensætte et spørgeskema ud fra
relevante emner. Det er muligt at tilføje
egne emner, spørgsmål og svarmuligheder og for at stille åbne spørgsmål.
Ved at bruge Termometeret til både
store og små undersøgelser kan uddannelsesinstitutionen jævnligt dokumentere og evaluere på hele eller dele af
undervisningsmiljøet.

Følg udviklingen fra år til år
Skoler og uddannelsesinstitutioner kan
benytte Termometeret til at undersøge
undervisningsmiljøet eller dele af det,
så ofte de vil. Man kan sammenligne
hold- og klasseresultater eller helt
overordnet følge udviklingen i elevernes
tilfredshed med undervisningsmiljøet
fra år til år.
Der er forskellige muligheder for at lave
sammenligninger inden for en skoles
eller uddannelsesinstitutions egne un-

Fakta om Termome teret
• Termometeret finder man på
www.termometeret.dk
•	Man kan prøve Termometeret
uden at påbegynde en rigtig
undersøgelse.
•	Systemet er gratis at anvende.
•	Eleverne eller de studerende er
sikret anonymitet.
• Termometeret er et værktøj til
den første fase i den lovpligtige
undervisningsmiljøvurdering.
•	Resultater af undersøgelser lavet
i første version af Termometeret
kan findes i arkivet.

undervisningsmiljø

ational Envir

Jeg vidste egentlig ikke, hvad det var,
jeg skulle til, men jeg vidste, at det var
noget med at evaluere skolen.

dersøgelser. Derudover kan man for eksempel sammenligne skolens resultat
med et landsgennemsnit for alle skoler,
der benytter Termometeret.
De kommunale forvaltninger har mulighed for at lave benchmarking inden for
egen kommune mellem de grundskoler
og SFO’er, der benytter Termometeret.
Ungdoms- og voksenuddannelser har
mulighed for benchmarking af resultater mellem uddannelsesinstitutioner af
samme type.
Bestil en gratis pjece om Termometeret
i butikken på www.dcum.dk
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Metodehåndbog til
ungdomsuddannelserne

34

G

G

for Undervisningsm
iljø · Danish
www.dcum.dk
Centre of Educatio
· dcum@dcum.dk
nal Environm
· tlf. +45 722
ent
654 00 · fax
Postboks 2077
+45 722 654
· Blommevej
01
40 · DK - 8930
Randers NØ

19 veje.indd

HÅNDBO

Dansk Center

HÅNDBO

1

Indsamling af metoder
Håndbogen blev til på baggrund af et
skriveseminar, som DCUM afholdt for
folk fra forskellige ungdomsuddannelser. De havde meldt sig til at beskrive
metoder og tiltag, der styrker et godt
undervisningsmiljø, hvor eleverne trives, motiveres og oplever et meningsfuldt fællesskab. Efterfølgende indsamlede DCUM yderligere materiale og
bearbejdede og redigerede metodebeskrivelserne, så de fremstår i et ensartet
sprog og en generaliseret form, der dog

01/12/08 14:32:44

ikke fratager den enkelte metode den
oprindelige kontekst, nemlig at den er
indsamlet fra praksis.

Kort om metodehåndbogen
•	Målgruppen er diverse ungdomsuddannelser: Tekniske skoler, handelsskoler, de gymnasiale uddannelser,
social- og sundhedsskoler, landbrugsskoler, produktionsskoler mv.
• Håndbogen er et projekt, der er
blevet til i forbindelse med FoU-projektet Kvalitet i undervisningsmiljøet.
•	Alle ungdomsuddannelser og interessenter har modtaget et eksemplar
af metodehåndbogen uden beregning.
• Bilag findes på www.dcum.dk
•	Metodehåndbogen kan købes gennem www.dcum.dk/dcum/butikken
•	Metoderne kan også downloades
gratis på www.dcum.dk

undervisningsmiljø

Hver metode er beskrevet efter samme
grundskabelon, der sikrer en ensartet beskrivelse og dermed letter både
overblikket over metoderne samt
tilegnelsen af den enkelte metode. En
form der passer godt til en håndbog og
et opslagsværk.

Håndbogen henvender sig til personale
og ledelse på ungdomsuddannelserne,
og har til formål:
• at samle og videregive konkrete og
anvendelige metoder til, hvordan
man fremmer et godt undervisningsmiljø
• at formidle erfaringer fra praksis
med de beskrevne metoder, blandt
andet i form af effektvurderinger
og overvejelser omkring fordele og
ulemper ved metoden
• at inspirere og motivere ungdomsuddannelserne til at arbejde systematiseret med trivsel og et godt
undervisningsmiljø.

METODE

Metoderne er struktureret i temaerne:
• kommunikation og sprogbrug
• rummelighed
• elevdrevne tiltag
• vejlednings- og coachordninger
• evalueringsredskaber
• fysiske rammer og læring.

ungdomsud
dannelserne

Metodehåndbogen beskriver konkret
og håndgribeligt 19 forskellige veje til at
skabe et bedre undervisningsmiljø med
mere trivsel for elever på ungdomsuddannelserne. De 19 metoder spænder
vidt og har forskellige målgrupper,
men langt de fleste metoder kan med
mindre justeringer let tilpasses andre
ungdomsuddannelser.

Formålet med bogen

26184 Omslag

METODE

19 veje til bed
re trivsel på

n Metodehåndbogen 19 veje til bedre
trivsel på ungdomsuddannelserne blev
lige inden jul 2008 sendt fra DCUM til
samtlige ungdomsuddannelser i landet.

19 veje til be
dre trivsel på
ungdomsudd
annelserne
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Elever fortæller om
trivsel på ungdomsuddannelser
n DCUM har været på besøg på fem
ungdomsuddannelser. Formålet med
besøgene har været, at lade eleverne
tegne et billede af hverdagen og undervisningsmiljøet på deres uddannelsessted. De fem ungdomsuddannelser
ligger forskellige steder i landet, men
har en ting til fælles: De arbejder alle
med et særligt tiltag, der bidrager til
at forbedre undervisningsmiljøet for
eleverne.
I artikelsamlingen Eleverne tager ordet
– om trivsel på ungdomsuddannelserne
er det eleverne, der giver svarene.
Artiklernes tyngdepunkt er elevernes
erfaringer. Eleverne fortæller, hvordan
det tiltag, som deres skole arbejder
med, gør en forskel for dem i deres
trivsel og hverdag på skolen. Formålet
med artiklerne er blandt andet at give
elever, lærere og ledere inspiration
og lyst til at fortsætte med at udvikle
undervisningsmiljøet på netop deres
uddannelsessted.
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• På Aalborg Tekniske Skole har man
ansat fire voksne i jobbet som elevcoach. Elevcoachen står til rådighed
for skolens elever og kan hjælpe med
stort set alt mellem himmel og jord.
Eleverne er begejstrede for ordningen.
• På Aabenraa Statsskole kan eleverne
selv. De har opfundet Selvejerdagen,
og med fokus på elevdemokrati og
medbestemmelse har skolens elever
to år i træk fået 50.000 kroner af
skolens ledelse til forbedringer på
skolen.
•	Som mange andre landbrugsskoler
er Dalum Landbrugsskole en kostskole. To studerende fortæller om
deres hverdag på skolen og om det
fællesskab, der opstår, når man bor
og spiser sammen med sine medstuderende.
•	I Silkeborg spørger man eleverne til

Eleverne tage
r ordet

– om trivsel på

ungdomsudda
nnelserne

råds. Det sker på Teknisk Skole og
HTX, hvor skolen årligt inviterer et
udvalg af eleverne til en snak om
skolens undervisningsmiljø. Det sker
i fokusgrupper, hvor eleverne ytrer
deres syn på alt fra undervisning til
mad i kantinen. Eleverne oplever, at
de bliver lyttet til, og skolen bruger
elevernes erfaringer til forbedringer
af undervisningsmiljøet.
• På Kokkeskolen, Erhvervsskolen
Nordsjælland, inddeles eleverne ved
skolestart i samarbejdsgrupper. I
grupperne lærer eleverne at tage ansvar for hinanden. Grupperne styrker
sammenholdet blandt eleverne, og
den enkelte elev bliver mere synlig
ved at få en plads i gruppen.
Artikelsamlingen er en del af FoU-projektet Kvalitet i undervisningsmiljøet.
Projektet er finansieret af Undervisningsministeriets Forsøgs- og Udviklingsmidler og af DCUM.

Jeg ved ikke, om det var på
baggrund af os, men måske
hjalp det, at vi bekræftede, at
det var godt.
Elev på ungdomsuddannelse

undervisningsmiljø
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Quiz til elever på
ungdomsuddannelser

forbedre undervisningsmiljøet på deres
ungdomsuddannelse.

”Jeg synes, det var spændende
at få lov til at snakke med
ledelsen og sige, hvad jeg syntes, og gå lige til kernen og
blive taget seriøst.”
Elev på ungdomsuddannelse
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n DCUM har i 2008 udviklet en quiz til
eleverne på ungdomsuddannelserne.
Quizzen udfordrer eleverne på deres
viden om undervisningsmiljø. Hvad
er undervisningsmiljø? Hvad er ikke
undervisningsmiljø?
Gennem spørgsmål og svar informerer
quizzen eleverne om, hvilke muligheder
og rettigheder eleverne har, og hvordan de selv kan gøre en indsats for at

I quizzen kommer eleverne omkring
vilkårene for at lave elevrådsarbejde.
Får man eksempelvis løn for det?
Eleverne udfordres også på deres viden
om undervisningsmiljørepræsentanten, UMR’en. Hvad laver en UMR, og
hvem kan blive valgt? Gennem testen
får eleverne viden om deres veje til
indflydelse, så de bliver i stand til at
handle mere målrettet i arbejdet med at
forbedre undervisningsmiljøet på deres
ungdomsuddannelse.
Quizzen er tilgængelig på DCUM’s
hjemmeside www.dcum.dk, og der er
udarbejdet undervisningsmateriale på
baggrund af den. Undervisningsmaterialet egner sig til temaarbejde om
undervisningsmiljø og kan også hentes
gratis fra hjemmesiden.

Talende spørgeskema til
skolefritidsordninger
Er du glad for at gå i SFO?
Synes du, at I opfører jer godt over for hinanden i SFO’en?

Jeg elsker at lege
med mine venner

Synes du, at SFO’ens rum er rare at være i?

målrettet indskolingen (0.-3. klasse).
I begge de talende spørgeskemaer
sammensætter den, der er ansvarlig
for undersøgelsen, skemaets unikke

indhold ud fra de overordnede Termometer-emner.

Benchmarking på
kommunalt niveau

Spørgsmålene læses højt

Med Termometeret kan det kommunale
niveau foretage benchmarking, det vil
sige, at man kan se og sammenligne
overordnede dataudtræk af resultaterne
inden for en kommunes grundskoler.
Benchmarking giver en pejling på
undervisningsmiljøets tilstand og på
elevernes trivsel og dermed på deres
mulighed for læring. Samtidig sætter
benchmarking spot på de gode eksempler, og det kan danne afsæt for, at man
deler viden og udvikler nye og effektive
metoder, som fremmer et godt undervisningsmiljø i alle kommunens skoler,
herunder også i SFO’erne.

I det talende spørgeskema til SFO’er
læses spørgsmålene højt, ligesom man
kender det fra det talende spørgeskema

Find og prøv det talende spørgeskema
på www.termometeret.dk

Selvom der ikke direkte foregår undervisning i en SFO, så er SFO’en en
del af skolen, og børnene i SFO’en er
elever på skolen. Det betyder, at miljøet
i SFO’en skal vurderes i forbindelse
med udarbejdelsen af den lovpligtige
undervisningsmiljøvurdering.

undervisningsmiljø

n I Termometeret, der er DCUM’s internetbaserede spørgeskemaværktøj, har
DCUM udviklet et talende spørgeskema
med spørgsmål om undervisningsmiljø
til børn i skolefritidsordninger, SFO’er.
Spørgeskemaet sætter spot på, hvordan
børnene trives, når de er i SFO. Skolen
er sikret en nem og overskuelig resultatopsamling, ligesom det er muligt at
følge udviklingen fra år til år.

Pige, 6 år
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Undervisningsmiljøkortet
n På DCUM’s elektroniske Undervisningsmiljøkort (www.um-kort.dk) kan
alle skoler og uddannelsessteder synliggøre, hvordan man arbejder med den
lovpligtige undervisningsmiljøvurdering, UMV, og med antimobbestrategi.
Man kan derigennem dele sin måde at
arbejde med UMV på med andre, og
man kan samtidig vise, hvordan man
prioriterer undervisningsmiljøet og gør
en aktiv indsats for, at det bliver godt.
På den måde kan kortet også bruges til
at synliggøre en skole eller en uddannelsesinstitution som et attraktivt sted
at lære, studere og arbejde.

Hvordan fungerer kortet?
Undervisningsmiljøkortet er tilgængeligt for alle og baserer sig på, at skoler
og uddannelsessteder frivilligt tilmelder
sig og indberetter deres UMV og/eller
antimobbestrategi. Når en skole eller
en uddannelsesinstitution tilmelder sig
Undervisningsmiljøkortet, opretter man
samtidig et direkte link fra kortet til den
pågældende skoles eller uddannelsesinstitutions hjemmeside. Dermed kan
alle, der besøger kortet, klikke sig videre
til andres praktiske erfaringer med
UMV og/eller antimobbestrategi.
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Besøg Undervisningsmiljøkortet på
www.um-kort.dk, og læs mere om,
hvordan din skole eller uddannelsesinstitution kan bruge kortet.
Indberetning af en UMV giver ret til at
skilte med indsatsen med dette logo
på institutionens
hjemmeside:
Indberetning af en antimobbestrategi
giver ret til at skilte med
dette logo på institutionens hjemmeside:

Hvordan kommer man på kortet?
DCUM har lavet minimumskrav til
kortets UMV’er og antimobbestrategier,
for at sikre, at det er komplette UMV’er,
som er synlige der. En repræsentant fra
skoleledelsen skal i forbindelse med
tilmeldingen bekræfte, at den pågældende UMV eller antimobbestrategi
lever op til minimumskravene. Bemærk,
at det indtil videre kun er grundskoler
og ungdomsuddannelser, der har mulighed for at synliggøre en antimobbestrategi, mens en UMV kan synliggøres
af samtlige uddannelsesinstitutioner i
Danmark.

Antal skoler og uddannelsesinstitutioner på Undervisningsmiljøkortet pr. 31/12 2008
• 305 grundskoler har indberettet en UMV.
• 180 grundskoler har indberettet en antimobbestrategi.
• 28 ungdomsuddannelser har
indberettet en UMV.
• 3 ungdomsuddannelser har indberettet en antimobbestrategi.
• 11 voksenuddannelser har
indberettet en UMV.

Undervisningsmiljøvurderingers kvalitet

I forbindelse med undersøgelsen fik
DCUM også øje på gode eksempler
blandt de indberettede UMV’er. De er
formidlet i rapporten for at give inspiration og gode idéer videre til andre
skoler.

Svingende kvalitet i undervisningsmiljøvurderingerne
Undersøgelsen efterlod et blandet ind-

På den positive side har kvalitetsvurderingen vist, at en lang række skoler
arbejder med en meget høj kvalitet i
UMV-processen. Der er således mange
forbilledlige eksempler på, hvordan
UMV-processen kan gribes an.
Der er dog ingen tvivl om, at skolerne
generelt bør blive markant bedre til at
efterleve de krav, som Undervisningsmiljøloven stiller til UMV’en. En komplet UMV er et godt skridt på vejen,
hvis man vil skabe de bedste vilkår for
elevernes trivsel og læring og dermed
også for deres undervisningsmiljø.

Udvalgte tal og konklusioner
fra rapporten
• 10 % af skolerne har stoppet UMVprocessen efter fase 1.
• 13 % af skolerne har stoppet UMVprocessen efter fase 2.
• 39 % af skolerne har gennemført alle
fire faser.
• 20 % af skolerne har ikke offentliggjort deres UMV på skolens hjemmeside.
• 7 % af skolerne har ikke revideret
deres UMV inden for de sidste tre år.

undervisningsmiljø

Formålet med rapporten var at afdække, hvorvidt skolerne efterlever de krav,
som Lov om elevers og studerendes
undervisningsmiljø stiller til skolernes
UMV’er. De krav, som DCUM stiller til
indberetning på Undervisningsmiljøkortet kan sidestilles med de lovmæssige
krav. Undersøgelsen skulle afdække
kvaliteten af skolernes arbejde med
UMV-processen.

tryk af kvaliteten af undervisningsmiljøvurderingerne. Således finder DCUM
det bekymrende, at kun 39 % af skolerne har gennemført alle fire lovpligtige
faser i deres UMV. En komplet UMV
skal dog ikke bare indeholde de fire lovpligtige faser, men ligeledes leve op til
kravet om offentliggørelse samt kravet
om fornyelse af UMV’en inden for en
3-årig periode. I den forbindelse viste
analysen, at der er plads til forbedringer
i forhold til kravet om offentliggørelse,
mens skolerne er forholdsvis gode til at
forny UMV’en.

UMV

n I december 2008 offentliggjorde
DCUM rapporten: Kvalitetsvurdering af
grundskolernes undervisningsmiljøvurderinger. Kvalitetsvurderingen omfattede
en gennemgang af samtlige UMV’er fra
grundskoleområdet, som var tilmeldt
DCUM’s Undervisningsmiljøkort pr. 1.
september 2008.

Kvalitetsvur
dering
af grundsko
lernes
undervisnin
gsmiljøvurderi
nger
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undervisningsmiljøets
tilstand i grundskolen

– Landsresultater fra
8
Termometeret 2007-200

Hvor tit oplever
du problemer med
larm og støj?

smiljøet i grundskolen
Elevernes syn på undervisning

Elevernes syn på
undervisningsmiljøet
i grundskolen

Keder du dig
i timerne?
er du inden for de sidste
af
to måneder blevet mobbet
nogen fra din egen Klasse?

Hvad synes
du om jeres
KlasseloKaler?

1

n Rapporten Elevernes syn på undervisningsmiljøet i grundskolen – Landsresultater fra Termometeret i 2007-2008
offentliggjorde DCUM i december
2008. Rapporten baserer sig på udtræk
fra DCUM’s elektroniske spørgeskema, Termometeret, som med op
mod 43.000 elevbesvarelser – blot fra
skoleåret 2007-2008 – er et enestående
redskab til at skabe overblik og nuanceret indsigt i undervisningsmiljøets
tilstand i grundskolen.
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Formålet med rapporten var tredelt.
DCUM ønskede for det første at øge
kendskabet til problemfelterne på
undervisningsmiljøområdet og herudfra anspore til debat om løsningsmuligheder og indsatsområder – lokalt,
regionalt og nationalt. For det andet
ønskede DCUM at udstikke en række
anbefalinger til skolernes arbejde med
undervisningsmiljøet. For det tredje
ville DCUM gerne gøde jorden for en
vedvarende nysgerrighed og motivation
for arbejdet med undervisningsmiljøet
blandt interessenterne på området.

Rapportens tal og konklusioner
Overordnet set identificerede rapporten
to gennemgående tendenser i landsresultaterne:
1 	Der er næsten ingen ændringer i
elevernes opfattelse af undervisningsmiljøet i forhold til skoleåret
2006-2007.
2 	Generelt er indskolingseleverne mere
tilfredse med undervisningsmiljøet
end 4.-10. klasserne.

Altovervejende efterlader landsresultaterne for skoleåret 2007-2008 desværre
et billede af, at undervisningsmiljøproblemerne er uforandrede i forhold til
sidste år. Den manglende udvikling er
naturligvis mest problematisk på de
områder, hvor der er et stort forbedringspotentiale – så som mobning,
stress, timerne og undervisningen samt
de fysiske og æstetiske rammer. For at
fremme udviklingen af undervisningsmiljøet på de danske skoler og for at
sætte denne udvikling på den politiske
dagorden har DCUM i dette års rapport
formuleret anbefalinger til skolernes
arbejde med undervisningsmiljøet.
Årsagerne til, at indskolingseleverne
er mere tilfredse med undervisningsmiljøet end 4.-10. klasserne, kan være
mange, men under alle omstændigheder er det bemærkelsesværdigt, at de
forholdsvis positive takter ebber ud, når
eleverne forlader indskolingen. DCUM
opfordrer på den baggrund skolerne
til at opprioritere arbejdet med undervisningsmiljøet i 4.-10. klasserne, men

også til fortsat at arbejde med undervisningsmiljøet i indskolingen.

Udvalgte tal fra rapporten:

Timerne og undervisningen
• 31 % af eleverne i 4.-10. klasse keder
sig meget tit eller tit i timerne.
• 6 % af eleverne i 4.-10. klasse mener,
at der stilles for små krav fra lærernes side.
• 61 % af indskolingseleverne keder
sig tit eller nogle gange i timerne.
• 14 % af indskolingseleverne synes,

Stress
• 27 % af eleverne i 4.-10. klasse føler
sig stresset på grund af deres lektier.
• 20 % af eleverne i 4.-10. klasse føler
generelt, at de har for meget at se til.
DCUM anbefaler blandt andet, at skolerne drøfter lektievaner ved samtaler
mellem skole og hjem for at sikre forankringen af gode vaner i dagligdagen.
Det vil også være en god idé, at skolerne udvikler retningslinjer for, hvordan
man forebygger stress blandt eleverne,
samt opbygger et beredskab, der kan
hjælpe eleverne, hvis stress opstår.
Lokaler, indretning,
æstetik og udearealer
• 51 % af eleverne i 4.-10. klasse synes,
at toiletforholdene ikke er i orden.
• 60 % af indskolingseleverne synes,
at toiletforholdene ikke er i orden.
DCUM anbefaler, at skolerne afdækker
de præcise årsager til utilfredsheden

med toiletterne, da de kan skyldes både
fysiske og psykiske forhold.
Ergonomi og indeklima
med særligt fokus på støj
• 55 % af eleverne i 4.-10. klasse
oplever dagligt eller næsten dagligt
problemer med larm og støj.
• 30 % af eleverne i 4.-10. klasse
mener ikke, at der er et tilstrækkeligt
antal steder med fred og ro.
• 24 % af eleverne i 4.-10. klasse oplever sjældent eller aldrig, at der er den
nødvendige ro, når der undervises.
DCUM anbefaler blandt andet, at
skolerne arbejder med klasseregler for
at nedbringe støjen i undervisningen,
ligesom man anbefaler at oprette flere
stille oaser både ude og inde.

undervisningsmiljø

Mobning
• 17 % af eleverne i 4.-10. klasse er
blevet mobbet af andre elever inden
for 2 måneder.
• 16 % af eleverne i 4.-10. klasse er
blevet mobbet af en lærer inden for 2
måneder.
• 53 % af eleverne i indskolingen har
oplevet drilleri, så de er blevet kede
af det inden for 2 måneder.
• 10 % af indskolingseleverne har
oplevet sårende drillerier fra en lærer
inden for 2 måneder.
DCUM anbefaler blandt andet, at skolerne udarbejder antimobbestrategier,
samt indfører faste procedurer, hvor
ledelsen løbende laver status og følger
op på arbejdet med antimobbestrategierne, så man opdager og korrigerer
eventuelle problemer eller barrierer for
strategierne hurtigst muligt.

at det, de laver i timerne, er for let,
mens 4 % finder det for svært.
DCUM anbefaler blandt andet, at skolerne foretager nærmere undersøgelser
af årsagerne til elevernes kedsomhed.
Det kan være, at eleverne har brug for
større variation i undervisningsformen.
Endvidere bør skolerne generelt tilstræbe en større differentiering i undervisningen for at imødekomme elevernes
forskellige kompetenceniveauer.

Helbred og generelt velbefindende
• 27 % af eleverne i indskolingen er tit
trætte og uoplagte.
• 16 % af indskolingseleverne er tit
triste eller kede af det.
DCUM anbefaler blandt andet, at
skolerne iværksætter en dialog med
forældre og elever omkring elevernes
søvnvaner og søvnbehov.
Find flere tal og anbefalinger i rapporten, som findes på www.dcum.dk/undervisningsmiljoe/undersoegelser
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Viden, inspiration
og proceshjælp til
grundskolen

n DCUM’s praktikerkorps har i 2008
skiftet navn til VIP-gruppen. Gruppen
består af praktikere, konsulenter og
andre, der har en særlig viden inden for
det psykiske og sociale undervisningsmiljø i grundskolen - altså personer,
som kan levere Viden, Inspiration og
Proceshjælp til grundskolen og dens
interessenter.
Praktikerkorpset bestod af praktikere
med et konkret og praktisk afsæt i
grundskolen. For VIP-gruppen gælder
det, at private aktører eller folk fra
andre organisationer eller netværk også
kan søge om at blive en del af gruppen.
På den måde ønsker DCUM at tilbyde
skolerne et så bredt og kvalificeret
tilbud som muligt.
VIP-gruppen er sammensat af en række
personer, der med forskellige erfarin-
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ger og baggrunde tilbyder at rådgive,
undervise og yde proceskonsultation inden for forskellige temaer, der vedrører
det sociale og psykiske liv i skolen.

Fakta om VIP-gruppen
•	VIP-gruppen er et netværk, som
DCUM har etableret.
•	VIP-gruppen afløser det tidligere
praktikerkorps.
•	DCUM er en 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
grundskolen kan blive en del af
VIP-gruppen.

Hvordan fungerer VIP-gruppen?

Også et netværk

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

VIP-gruppen fungerer også som et
netværk af personer, der engagerer sig i
arbejdet med et bedre socialt undervisningsmiljø for alle i grundskolen.

Personerne i VIP-gruppen er ikke tilknyttet DCUM som instruktører eller lignende. Konkrete aftaler, priser og afregning
sker direkte mellem rekvirenten og den
konkrete person i VIP-gruppen. DCUM
tilbyder udelukkende at fungere som
formidlingsplatform mellem skoler og
personer med konkret og brugbar viden.

I 2008 dannede det forladte fængsel,
Slottet i Horsens, ramme om det årlige
møde i VIP-gruppen. Efter en rundvisning og en del fortællinger om fængslets historie og mange skæbner samledes VIP-gruppen, og der blev udvekslet
ideer, problemstillinger, synspunkter,
materialer og visitkort.
Find VIP-gruppen på
www.sammenmodmobning.dk

undervisningsmiljø
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Udgivelser fra DCUM
Dagplejen 2007
– en pilotundersøgelse af dagplejens organisering, retningslinjer, udviklingsplaner og børnemiljøvurdering
Ny dagplejer?
– spørgsmål om børnemiljø
Kort og godt om børnemiljøvurdering
Intropjece om børnemiljøvurdering
Hvordan har du det i børnehaven?
Spørgsmål om børnemiljø til 4-6-årige
Hvordan har du det i fritidshjemmet?
Spørgsmål om børnemiljø til børn i fritidshjem

Hvordan står det til med børnemiljøet i dagplejen?
Målrettede observationsskemaer til 0-3-årige

Eleverne tager ordet – om trivsel på
ungdomsuddannelserne
Artikelsamling baseret på interview
med elever
19 veje til bedre trivsel på
ungdomsuddannelserne
En metodehåndbog
Ta’ temperaturen på jeres
undervisningsmiljø
En pjece om Termometeret
Kvalitetsvurdering af grundskolernes
undervisningsmiljøvurderinger
En rapport med udgangspunkt i
Undervisningsmiljøkortet

Hvordan står det til med børnemiljøet i vuggestuen?
Målrettede observationsskemaer til 0-3-årige

Elevernes syn på
undervisningsmiljøet i grundskolen
– Landsresultater fra
Termometeret 2007-2008
En rapport om undervisningsmiljø
set med elevernes øjne

Hvordan står det til med børnemiljøet i børnehaven?
Målrettede observationsskemaer til 3-4-årige

Kvalitet i undervisningsmiljøet
– afsluttende rapport

Kurser 2008 – børnemiljø
Pjece om DCUM’s kurser

Kurser 2008 – undervisningsmiljø
Pjece om DCUM’s kurser

Hvordan står det til med børnemiljøet i legestuen?
Målrettede observationsskemaer til 0-3-årige
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undervisnings MILJØ

BØRNEMILJØ

børnemil jø

Spørg eleverne og få mindre frafald
kronik i Gymnasieskolen nr. 16 2008

Elevernes ret til indflydelse og ytringsfrihed
i månedsmagasinet Skolen nr. 9 2008

Spørg eleverne og få mindre frafald
kronik i erhvervsskolelæreren nr. 10 2008

Er eleverne med til at bestemme?
i DSE NYT nr. 2 2008

Undervisningsmiljø og pædagogisk
kvalitetsudvikling i skolen
i månedsmagasinet Skolen nr. 8 2008

Exemplet Danmark: Hur Danmark fick en lag om
undervisningsmiljöer
i Vår tids skola – hur den skal bygges?
Rådet för arkitektur, form och design, Sverige, 2008

Har vi råd til fattige skoler?
TV 2 Blog den 06. marts 2008
Når et plejebarn oplever mobning
i PLF-Bladet nr. 3 2008
Retten til medbestemmelse og demokrati
i månedsmagasinet Skolen nr. 4 2008

”Da jeg havde spurgt drengene
flere gange, om jeg ikke godt
måtte være med i deres leg, fik
jeg lov. Så skulle jeg samle isfrost i
en spand, det blev jeg glad for.”
Pige, 4 år

undervisningsmiljø

Frafaldet skal stoppes
i Folkeskolen nr. 25 2008

Børnemiljø

Elevernes liv i skolen
kronik i Politiken den 11. august 2008

artikler fra dcum

Artikler fra DCUM

Spørg eleverne og få mindre frafald
i Handelsskolen nr. 4 2008
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www.dcum.dk

n På www.dcum.dk præsenterer DCUM
rapporter, undersøgelser, værktøjer og
ny viden, efterhånden som materialet
udvikles. Hjemmesiden blev også i
2008 hele tiden opdateret med henblik på at synliggøre de muligheder for
kvalitetsudvikling, som arbejdet med
undervisningsmiljøvurdering, UMV, og
børnemiljøvurdering, BMV, giver landets
dagtilbud, skoler og uddannelsessteder.
DCUM’s netindsats er baseret på
centrets mission, vision og strategi,
MVS, og på brugerbehov og ressourcer.
På enkel, brugervenlig og informativ
vis skal hjemmesiden som centrets
centrale formidlingskanal understøtte
brugernes behov for information.
DCUM arbejder konstant med at optimere hjemmesidens brugervenlighed
og brugerrelevans. DCUM’s målgruppe
er mangfoldig, og det betyder, at der er
flere forskellige typiske brugssituationer, ligesom behovet for viden, værktøjer og inspiration varierer. Det er målet
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Børnemiljø

Voksen Lise siger, at jeg har masser af små
arbejdsmænd i min mave, når jeg har spist
bålmad. Det er derfor, jeg sommetider fryser.
Pige 4, år

hele tiden at være opmærksom på,
hvilken hjælp DCUM kan og vil tilbyde
de forskellige målgrupper.

Bedst på Nettet 2008
For fjerde år i træk deltog dcum.dk i

I 2008 opnåede dcum.dk fire netkroner.
Hjemmesiden får en god vurdering i
kategorierne navigation, webformidling,
nytteværdi og brugervenlighed. Ifølge
IT- og Telestyrelsen er der dog plads til
forbedringer omkring teknisk tilgængelighed og åbenhed.

Projekt skal forbedre
hjemmesiden
DCUM er opmærksom på problematikkerne omkring hjemmesidens tekniske
tilgængelighed og åbenhed, og har i
efteråret 2008 igangsat en udvikling af
hjemmesiden med henblik på relance-

ring af en forbedret hjemmeside.
Udviklingen har to hovedformål: omstrukturering af dcum.dk og flytning
til et fleksibelt, gratis (open source)
content mangement system, CMS.
Omstrukturering af dcum.dk vil ske
med henblik på, at hjemmesidens brugervenlighed og brugerrelevans bliver
optimeret. Det vil blandt andet ske ved,
at der bliver skabt universer målrettet
de enkelte brugergrupper, så det bliver
nemt for hver enkelt gruppe at finde
DCUM’s målrettede tilbud om materialer, viden og værktøjer.

undervisningsmiljø

DCUM præciserede i 2008, at hjemmesiden skal udvikles med henblik på:
• at skabe og bevare online-relationer
til brugerne
• at præsentere og sælge DCUM’s
værktøjer, produkter og tilbud
• at formidle viden og inspiration
• at sikre aktuelt, troværdigt og anvendeligt indhold
• at påvirke brugernes holdninger til
arbejdet med børnemiljø og undervisningsmiljø positivt
• at få brugerne til at handle og engagere sig i arbejdet med børnemiljø
og undervisningsmiljø
• at markedsføre DCUM som brand
over for både samarbejdsparter og
brugere.

2008 i Bedst på Nettet, der er IT- og
Telestyrelsens årlige vurdering af kvaliteten af et udvalg af offentlige hjemmesider. Screeningen af netsteder foregår
på baggrund af et vurderingsgrundlag
bestående af en lang række kriterier
inden for brugervenlighed, digital selvbetjening, nytteværdi og åbenhed samt
teknisk tilgængelighed.

Det er DCUM’s hensigt, at hjemmesiden fortsat skal trække på de ligheder,
der er mellem de forskellige målgruppers arbejde med undervisningsmiljøvurdering og børnemiljøvurdering,
samtidig med at det i højere grad bliver
synligt, hvilke specifikke forhold og tilbud, der gør sig gældende for centrets
målgrupper.
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Nyttige netværk
n DCUM deltager i netværk og driver
egne netværk for at samle viden og inspiration og for at være med ved borde,
hvor børnemiljø og undervisningsmiljø
er på dagsordenen. Centret har brug for
den energi og synergi, der ligger i faglige netværk, til at kvalificere arbejdet.
Netværk kan være meget givende, men
også tidskrævende at være med i eller
drive. Derfor har DCUM succeskriterier
for netværk:
•	Netværk skal være nyttige i forbindelse med løsning af centrets kerneopgaver.
•	Netværk skal styrke samarbejdsrelationer med centrale og/eller eksterne
parter, der er kvalificerede aktører
på mindst et af DCUM’s områder:
børnemiljø og undervisningsmiljø.
•	Netværk skal være fagligt velfunderede og seriøse. De skal være tæt
knyttet til en af DCUM’s kerneopgaver.
•	Netværk kan være midlertidige, fx
knyttet til et tidsbegrænset projekt,
hvorefter netværket nedlægges.

Netværk for skolebyggeri
Formålet med Netværk for skolebyggeri
er at give deltagerne de bedste forudsætninger for at bygge og ombygge skoler, så de både løftes arkitektonisk og
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opfylder kravene til nutidens læremiljøer. Desuden kan netværket være med
til at sikre, at de midler, man investerer
i skolebyggeri, bliver anvendt mest
fordelagtigt. Netværk for skolebyggeri
henvender sig til politikere og ansatte i
den kommunale forvaltning, arkitekter,
lærere, pædagoger og andre, der interesserer sig for skolebyggeri. Netværket
holder typisk to årlige møder.

Det Nationale Samarbejde for
Social Trivsel og mod Mobning
i Grundskolen
Det Nationale Samarbejde for Social
Trivsel og mod Mobning i Grundskolen
er et formelt samarbejde mellem elevers, læreres, lederes, pædagogers, forældres og politikeres organisationer på
området. Netværket blev etableret, da
alle hovedaktører på grundskoleområdet underskrev Trivselserklæringen den
10. marts 2004. Trivselserklæringens
parter har forpligtet sig til at forstærke

og koordinere eksisterende og fremtidige indsatser for at sikre eleverne et
godt og mobbefrit undervisningsmiljø.
Netværket holder et årligt møde.

VIP-gruppen
VIP-gruppen tilbyder Viden, Inspiration
og Proceshjælp. Gruppen er sammensat af en række personer med forskellige erfaringer og baggrunde inden for
temaer, der vedrører det sociale liv i
skolen – fx social trivsel, konflikthåndtering, mægling, elevinddragelse, mobning og arbejdet med elevernes sociale
kompetencer. Personerne i VIP-gruppen
er ikke tilknyttet DCUM som instruktører eller lignende. Med VIP-gruppen
tilbyder DCUM at fungere som formidlingsplatform mellem konkrete ressourcepersoner og skoler eller andre med
interesse for trivsel og et godt socialt
miljø i grundskolen. Netværket mødes
en gang årligt.

DCUM’s bestyrelse

Jes Lunde, bestyrelsesformand
Udpeget af undervisningsministeren
Troels Boldt Rømer
Danske Skole Elever, repræsenterer
grundskoleeleverne
Maja Gunilla Meyer Schmidt
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, repræsenterer studerende ved
ungdomsuddannelserne

Rasmus Balslev
Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, repræsenterer studerende
ved de videregående uddannelser
Anna Juul Bager
Danske Studerendes Fællesråd, repræsenterer studerende ved de videregående
uddannelser

BUDGET 2008
Niels Munkholm Rasmussen
Danske Undervisningsorganisationers
Samråd

Finanslovsbevilling: 
8.100.000
Obligatorisk
opsparingsordning (1/2 %): 
41.000

Ning de Coninck-Smith
Rektorkollegiet ved de lange
videregående uddannelser

Samlet budget 2008

8.059.000

Birgit Bach-Valeur
Forældreorganisationen Skole
og Samfund
Per Kristensen
De frie skoleorganisationer

undervisningsmiljø

Rasmus Volf
Erhvervsskolernes Elevorganisation,
repræsenterer studerende ved
ungdomsuddannelserne

Børnemiljø

DCUM’s bestyrelse og budget

Ulla Groth
Erhvervs- og produktionsskoler
Ulla Koch
Gymnasie- og VUC-skolerne
Tanja Miller
CVU og MVU
Søren Gade Hansen
Børnerådet, indstillet af
Familieministeriet

Gunhild Bach Nielsen
Kommunernes Landsforening
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