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Videnscenter 
Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, er et nationalt videnscenter under Undervisningsmi-
nisteriet. Centret har fokus på den nationale status for undervisningsmiljø og børnemiljø, og yder 
rådgivning og vejledning til elever, studerende og fagprofessionelle, samt uddannelsessteder, dagtil-
bud og myndigheder i spørgsmål om undervisningsmiljø og børnemiljø.  DCUMs kerneopgaver retter 
sig mod børn i dagtilbud samt elever og studerende i grundskole, på ungdomsuddannelser samt på 
voksen og videregående uddannelser. DCUM har siden oprettelsen i 2002 haft fokus på grundskolen 
og fra 2006 også dagtilbudsområdet. Fremover vil primært ungdomsuddannelserne og sekundært  
videregående uddannelser få øget opmærksomhed i DCUMs regi. Videncenteret repræsenterer ca. 
70% af DCUMS aktiviteter. 

National klageadgang 
Siden august 2017 har DCUM varetaget Den Nationale Klageinstans mod Mobning (NKMM) der er 
etableret som udøvende myndighed ved ændring af undervisningsmiljøloven i 2017. NKMM repræ-
senterer ca. 20% af DCUMS aktiviteter, og virker indenfor  grundskole- og ungdomsuddannelsesom-
rådet. 

Tilsyn 
Siden januar 2018, har DCUM ligeledes været tilsynsmyndighed for hele undervisningsmiljølovens 
område og har ført tilsyn med undervisningsmiljøet på landet uddannelsesinstitutioner. Tilsynet 
repræsenterer ca. 10% af DCUMS aktiviteter. 
Centret har udviklet sig fra udelukkende at være et videns- og formidlingscenter til i 2019 også at 
være en udøvende myndighed. Denne udvikling stiller nye krav til interne arbejdsgange, kommuni-
kation og samarbejde. Med nærværende strategi  er det hensigten at sikre bestyrelsens og ledelsens 
fortsatte fokus på en succesfuld løsning af såvel eksisterende som nye kerneopgaver frem til 2022. 

mission
Al aktivitet i DCUMs tre enheder (videnscenter, NKMM og tilsyn) medvirker til at understøtte og 
udvikle et godt undervisningsmiljø på alle uddannelser og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. Dels 
gennem produktion, bearbejdning og formidling af forskning og undersøgelsesresultater, så relevant 
viden fører til konkrete handlinger, der kan forbedre  børn, elever og studerendes trivsel, læring og 
udvikling. Dels gennem rådgivning, vejledning og afgørelser i forhold til rettigheder, pligter og lovgiv-
ning på området for børne- og undervisningsmiljø. 
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vision

Alle børn, elever og studerende skal opleve gode fysiske, psykiske og æstetiske børne- og undervis-
ningsmiljøer når de er i dagtilbud, i skole og under uddannelse. 
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DCUM vil i perioden 2019 – 2022 årligt være aktive med oplæg eller workshops på gen 
nemsnitligt 4 større konferencer, årsmøder, folkemøder eller tilsvarende.

35 % af DCUMs samlede indtægter er eksternt finansieret mod de i dag 18% (2018 tal).

DCUM har fået bevilliget eksterne midler til minimum to projekter inden udgangen af 
2022.

National Klageinstans mod Mobning  
NKMMs strategiske fokus vil være at sikre elever og studerendes ret til et mobbefrit undervisnings-
miljø i grundskoler og på ungdomsuddannelser ved at advokere for klageinstansens berrettigelse, 
både i forhold til elevernes retssikkerhed og det gode undervisningsmiljø. NKMM vil øge kendskabet 
til klageadgangen og styrke centrets vejledning og rådgivning om rettigheder, pligter og arbejdet med 
forebyggelse og beredskab af mobning.  

Gennem strategiske samarbejdsalliancer og oplysning- og informationsarbejde vil DCUM udbrede 
kendskabet til NKMM, herunder vejledning om elevernes rettigheder, forældrenes muligheder og de 
fagprofessionelles ansvar og handlepligter.

Klageinstansens 2022 mål

DCUM gennemfører en oplysningskampagne i perioden 2019-2022. Kampagnen er 
målrettet elever, forældre, fagprofessionelle og forvaltninger.

DCUM etablerer strategiske samarbejdsalliancer med minimum 3 organisationer.

DCUM udarbejder vejledning og anbefalinger som understøtter korrekt lokalbehandling af 
klager så de rette klagesager videresendes til behandling i NKMM.

strategisk fokus

I nærværende strategiperiode (2019 til 2022) har DCUM i henhold til den overordnede mission og 
vision nedenstående strategiske fokusområder for de tre organisatoriske enheder. De strategiske 
forkusområder skal være tydeligt udmøntede i årlige handleplaner for hver organisatoriske enhed

Videnscenter  
Videnscentrets strategiske fokus vil være at gøre eksisterende viden på området tilgængelig for 
relevante aktører. Dels ved at producere, omsætte og formidle forskning og undersøgelsesresultater 
gennem praksisnære værktøjer og øvelser, der skaber forbedret trivsel og et styrket børne- og 
undervisningsmiljø helt ude i praksis. Videnscentrets aktiviteter skal samtidig inddrage og 
opprioritere børnenes, elevernes og de studerendes perspektiv så dette løftes ind i nationale 
debatter, analyser og beslutningsgrundlag på området for børne- og undervisningsmiljø. For at øge 
synligheden og under-støtte kerneopgaven vil centeret fortsat have fokus på ekstern finansiering, 
herunder fundraising og konsulentydelser.  

Videnscentrets 2022 mål
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Tilsyn 
Tilsynets strategiske fokus vil være at arbejde for elever og studerendes ret til et godt undervisnings-
miljø  ved at sikre et effektivt og velproportioneret tilsyn. Tilsynet har en holistisk tilgang til arbejdet 
med det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø, hvilket afspejler sig i centrets arbejde 
med vejledning og anbefalinger. Tilsynet vil øge synergien og sammenhængskraften mellem udmønt-
ningen af tilsynet og DCUMs vejledende og rådgivende rolle.  Formålet er at tilsynets arbejde har en 
udviklende effekt på praksis til gavn for elever og studerendes undervisningsmiljø.  
Gennem styrket vejledning og anbefalinger om lovmæssige tiltag på undervisningsmiljøområdet vil 
tilsynet bidrage til lokal udvikling på uddannelsesinstitutionerne.

Tilsynets 2022 mål

DCUM styrker sin vejledning og rådgivning og supplerer med anbefalinger til best practise.

DCUM udsender retningslinjer med anbefalinger til best practice til samtlige uddannelses 
institutioner inden udgangen af 2022.

DCUM fører 200 tilsyn inden udgangen af 2022.

Ovenstående strategiske fokusområder operationaliseres af 1-årige handleplaner for hver af de tre 
organisatoriske enheder (videnscenter, NKMM og Tilsyn). Indsatser og aktiviteter i handleplanerne 
skal have tydelig reference til og forankring i både DCUMs overordnede Vision og mission, samt i den 
pågældende enheds strategiske fokusområde. 

For at øge gennemslagskraft og synlighed på udvalgte områder kan handleplanerne enkelte år 
afspejle bevidste tematiske og målgruppemæssige vægtninger. I løbet af hele strategiperioden (2019 
til 2022) tilstræbes dog et balanceret aktivitetesbillede i forhold til både institutionskategorier 
(dagtilbud, grundskole, ungd.udd, voksen-videregående) og undervisningsmiljø-kategorier (fysiske, 
psykiske, æstetiske).  

handleplaner
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bestyrelsen

I arbejdet med de tre strategiske mål har DCUMs bestyrelsesmedlemmer en vigtig funktion som 
repræsentanter og ambassadører for centeret.

Bestyrelsen vil

bidrage til at øge DCUMs synlighed ved at gøre opmærksom på centeret og dets tilbud i 
relevante fora. 

bringe deres målgruppekendskab i spil og komme med indspark til indsatsområder i 
relation til såvel undervisningsmiljø som børnemiljø. 

fungere netværksskabende for DCUM og være med til at synliggøre centeret over for 
potentielle, strategiske samarbejdspartnere. 

Vedtaget på bestyrelsens ordinære møde den




