Undervisningsmiljø på EUD:

Inddrag eleverne!
– Det betaler sig

Undersøgelsen bag

Forord
Når I inddrager eleverne i arbejdet med
jeres undervisningsmiljø, får I
Mere motiverede og engagerede elever
Øget elevtrivsel og læring
Med andre ord: En mere attraktiv skole, som
tiltrækker flere elever og mindsker frafaldet

Dette inspirationshæfte handler om, hvordan I kan samarbejde
med elever om at styrke jeres undervisningsmiljø på erhvervsskolerne. Inddragelse af eleverne i skolens arbejde med undervisningsmiljø er ét af DCUMs primære fokusområder, og det er
det først og fremmest, fordi elevernes stemme er vigtig. Undervisningsmiljøet har stor indvirkning på elevernes trivsel, motivation og læring på skolerne. Og elevinddragelse øger elevernes
motivation og følelse af tilhørsforhold og selvbestemmelse.
Som ledelse kan I skabe rammerne for den bedste skoledag
for eleverne og dermed øge deres motivation, trivsel og faglige
præstationer. Eleverne er eksperter på deres eget undervisningsmiljø, og de kan bidrage med vigtig viden og input til, hvordan
skolen kan blive et godt sted at være – og et godt sted at lære.
Sammen kan I forbedre jeres skoles undervisningsmiljø – til gavn
for alle på skolen. Det betaler sig.
Med hæftet vil vi gerne give inspiration til, hvordan I på erhvervsskolerne kan styrke jeres arbejde med at skabe et godt
undervisningsmiljø ved at tænke elevinddragelse ind på et strategisk og organisatorisk niveau. Vi foreslår i hæftet to tilgange
til samarbejdet med eleverne, og I kan vælge den tilgang, der
passer bedst til jeres skole. For hver tilgang giver vi vejledning til
arbejdet og eksempler fra praksis samt konkrete anbefalinger til,
hvordan I systematisk kan samarbejde med eleverne om undervisningsmiljøet.
DCUM sætter også fokus på emnet, fordi undervisningsmiljøloven indeholder helt konkrete krav til elevinddragelse. F.eks. skal
ledelse og elever ifølge loven samarbejde om at skabe et godt
undervisningsmiljø, og elever på alle erhvervsuddannelser har ret
til at vælge såkaldte undervisningsmiljørepræsentanter (UMR).
UMR skal sammen med skolens ledelse planlægge og gennemføre indsatser for skolens undervisningsmiljø, og UMR skal
inddrages i udarbejdelse af skolens lovpligtige undervisningsmiljøvurdering.
God fornøjelse!

Hæftet er blevet til på baggrund af en undersøgelse,
som DCUMs tilsyn foretog i 2019, ’DCUMs tilsyns
EUD-praksisundersøgelse 2019’. DCUMs tilsyn undersøgte, hvordan det går med at leve op til undervisningsmiljøloven på landets EUD- og EUX-uddannelser i
forhold til at inddrage eleverne i arbejdet med undervisningsmiljø.
Undersøgelsen viste, at ca. to tredjedele af uddannelseslederne/-cheferne i høj grad anser elevinddragelse som et vigtigt redskab for at kunne skabe
et godt undervisningsmiljø, og yderligere 29 % anser
det for vigtigt i nogen grad. Og når skolerne oplever
udfordringer med undervisningsmiljøet, inddrager de
fleste erhvervsskoler eleverne i at drøfte udfordringerne, finde løsninger og evaluere, om løsningerne
virker.
Men for mange skoler er det af forskellige årsager svært at lykkes med elevinddragelse. Vi kunne
se, at over halvdelen uddannelseschefer og uddannelsesledere oplever, at det er svært at få nok elever
til at deltage i samarbejdet om undervisningsmiljøet. Og næsten to tredjedele af landets uddannelseschefer eller -ledere fortæller, at bl.a. skiftet mellem
praktik og skoleophold besværliggør elevinddragelsen i arbejdet med trivsel og undervisningsmiljø.
I forbindelse med undersøgelsen bad DCUM
erhvervsskolerne fortælle, hvis de oplevede, at der
var indsatser, de lykkedes med i arbejdet med at
styrke undervisningsmiljøet. Det var der flere, der
gjorde. DCUM har besøgt elever og ledelse på seks
udvalgte EUD- og EUX-uddannelser rundt om i
landet, som har fortalt os om, hvordan de arbejder
godt med elevinddragelse i deres arbejde med undervisningsmiljø. Skolerne er Erhvervsskolerne Aars,
TEC Copenhagen – Hvidovre, Skive College, Aalborg
Techcollege, Odense Dalum Landbrugsskole og
Aalborg Handelsskole. Det er deres gode erfaringer,
der er brugt som udgangspunkt for de eksempler og
anbefalinger, I vil se i hæftet.
Tallene fra undersøgelsen kan ses her.
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Hvad er undervisningsmiljø?
Undervisningsmiljøet er den ramme, der er om undervisningen.
Det angår både de fysiske rammer, de æstetiske rammer og de
psykiske rammer.
Møbler, der passer til elevernes størrelse, en behagelig temperatur, inspirerende udsmykning af de rum, eleverne er i, og følelsen
af at være del af et fællesskab har stor indvirkning på elevens
hverdag. Et godt undervisningsmiljø støtter den undervisning,
der foregår, og sikrer, at eleverne har nogle rammer, hvori de kan
lære mest muligt og have det godt, imens de lærer.
Herunder kan I se, hvad undervisningsmiljøet består af, og hvor
det er vigtigt at inddrage eleverne:

Psykiske undervisningsmiljø
Trivsel velbefindende, kompetencer
og medbestemmelse

Fysiske undervisningsmiljø

Relationer lærer-elev, elev-elev samt mobning

Indeklima lyd, lys, luft og temperatur

Færdigheder og læring koncentration,
vejledning/feedback, støtte og motivation

Fysiske rammer pladsforhold og inventar
Sundhed toiletforhold og rengøring
Sikkerhed sikkerhed mht. skolens faciliteter,
ulykke og kriseberedskab

Æstetiske undervisningsmiljø
Brugen af rum rummets sprog og materialitet
Atmosfære udsmykning og indretning
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Hvorfor er elevinddragelse
omkring undervisningsmiljøet
særlig vigtigt?
Elevinddragelse i sig selv har værdi, fordi
det skaber følelse af kompetence og af at
være en værdsat del af fællesskabet. Det
giver ejerskab til de løsninger, der vedtages,
og fremmer således elevernes motivation
for at deltage og bidrage til skolen og uddannelsen.
Elevinddragelse i undervisningsmiljøet er
særlig vigtigt, fordi det er eleverne, der er
eksperter på, hvordan undervisningsmiljøet opleves. Det er eleverne, der dag efter
dag er i de samme lokaler med de samme
mennesker. Og det er derfor også dem, der
har de bedste perspektiver på, hvad der
fungerer godt, og hvor det ville være godt,
hvis noget bliver lavet om.
Oplevelsen af undervisningsmiljøet kan
være vidt forskelligt fra elev til elev. Det er
derfor vigtigt at indarbejde en systematik,
i forhold til hvordan eleverne inddrages –
så alle de forskellige perspektiver og ideer
kommer frem. Det vil give jer en bedre
forståelse af skolens undervisningsmiljø og
styrke jeres muligheder for at lykkes med
sammen at skabe den bedst mulige skole.

Og så er det helt konkret også et lovkrav i undervisningsmiljøloven. Undervisningsmiljøloven siger, at godt nok har skolens
ledelse det øverste ansvar for, at eleverne har et godt og sikkert
undervisningsmiljø, men den siger også, at ledelse og elever skal
samarbejde om at skabe og opretholde et godt undervisningsmiljø.
Helt konkret giver loven også retningslinjer til, hvordan samarbejdet skal ske. F.eks. har eleverne ret til at vælge undervisningsmiljørepræsentanter (UMR), som skal samarbejde med ledelsen
om undervisningsmiljøet og repræsentere elevernes perspektiver
i det samarbejde. Eleverne (UMR, hvis eleverne har valgt dem)
skal også være med til at planlægge, gennemføre og følge op
på arbejdet med den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering.
Undervisningsmiljøvurderingen skal laves eller revideres, hver
gang der sker ændringer i undervisningsmiljøet, dog mindst
hvert tredje år. Den er samtidig skolens værktøj til at holde øje
med status på undervisningsmiljøet i skolen, hvilke udfordringer
der skal løses, hvordan det planlægges, og hvordan der følges op
på denne plan.

”Jeg synes det er fedt at repræsentere klassen og få deres meninger
hørt, så de ikke blot går og brokker
sig indbyrdes, men få det sagt højt
til nogle som har mulighed for at
gøre noget ved det.”
Elev, Aalborg Tech College
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Hvordan vil I inddrage eleverne i arbejdet
med undervisningsmiljø på jeres skole?
Der er et stort potentiale i at styrke elevinddragelse i arbejdet
med undervisningsmiljø på landets erhvervsskoler. Som uddannelsesledere og -chefer kan I derfor med fordel overveje:

Hvordan fungerer elevinddragelsen hos os nu?
Er vi systematiske i vores måde at inddrage eleverne
på – både i forhold til hvem vi inddrager og hvornår?
Inddrager vi eleverne tilstrækkeligt på et strategisk og
organisatorisk niveau – altså både til at holde øje med
undervisningsmiljøet, planlægge, hvordan vi vil forbedre vores undervisningsmiljø på skolen, og følge op på,
hvordan det går med den plan?
Hvis overvejelserne viser, at I på jeres skole har et uudnyttet potentiale her, så får I i de næste afsnit udstukket to veje, I kan gå
i arbejdet med at styrke jeres skoles elevinddragelse. Begge veje
arbejder med at synliggøre elevernes stemme og perspektiver og
samtidig opretholde en systematik i jeres arbejde.
Systematikken er vigtig både for at sikre bredden af elevperspektiver, men også for at sikre et vedvarende fokus på undervisningsmiljøet – så det ikke hen ad vejen bliver glemt i alle de
andre vigtige opgaver, I også står med. I arbejdet med trivsel og
undervisningsmiljø er det langt mere effektivt at forebygge end
at ’brandslukke’.

Den første vej handler om, hvordan I kan styrke fokus på
undervisningsmiljø i jeres eksisterende elevråd. Denne vej er god
at gå, hvis I har et velfungerende elevråd, eller hvis I allerede
arbejder med at få et velfungerende elevråd.
Den anden vej handler om at inddrage grupper af elever
eller alle elever vha. undervisningsmiljø-hackathons (UM-hackathons). Vi hører fra mange erhvervsskoler, at det er svært at skabe et aktivt elevråd, bl.a. fordi eleverne er så kort tid på skolen
ad gangen. Hvis det er sådan hos jer, kan I f.eks. arbejde med
systematisk elevinddragelse gennem UM-hackathons.

”Vi bruger elevernes input til at
forbedre vores uddannelse. Derfor
er det vigtigt for os at der er kort vej
mellem os og eleverne.”
Uddannelsesleder
fra Odense Dalum
Landbrugsskole
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To veje til bedre elevinddragelse

#1
Styrk undervisningsmiljøfokus i elevråd
Elevrådet er elevernes formelle organ, og det skal varetage
elevernes interesser. Det er oplagt at lægge arbejdet med undervisningsmiljø ind i elevrådsregi, hvis I har et aktivt elevråd
eller arbejder bevidst med at få et. Det sker allerede mere eller mindre formelt på 64 % af landets erhvervsskoler iflg. tal
fra DCUMs tilsyns undersøgelse, som er omtalt i materialets
indledning. I praksis viser undersøgelsen dog også, at ca. en
ud af tre skoler har undervisningsmiljørepræsentanter (UMR),
men på kun ca. en ud af fem skoler har eleverne decideret
fravalgt at have UMR.

Det første, I kan gøre for at styrke jeres samarbejde med
elevrådet, er at styrke elevernes bevidsthed om deres rolle i
forhold til at samarbejde om et godt undervisningsmiljø. Det
kan I gøre ved at støtte eleverne i at få valgt undervisningsmiljørepræsentanter (UMR) og ved at integrere jeres UMR
formelt i elevrådet – så det bliver et elev- og UMR-råd. UMR
kan vælges enten ved direkte valg blandt eleverne, ved at
elevrådet udvælger et antal elever, som får UMR-funktion, eller ved at beslutte, at alle elever i elevrådet samtidig er UMR.

Hvad er UMR?
Undervisningsmiljørepræsentanter (UMR) er den formelle konstellation for
elevernes repræsentanter og ledelsens samarbejdspartnere blandt elever i
forhold til undervisningsmiljøet. UMR er elevernes pendant til en arbejdsmiljørepræsentant. Undervisningsmiljøloven giver eleverne ret til at vælge
undervisningsmiljørepræsentant.

Som ledelse kan I støtte eleverne i at få valgt UMR
til elevrådet ved at:

Lave en konkret plan for hvornår, hvordan og hvem
der fortæller eleverne om deres ret til at vælge UMR.
DCUMs tilsynsundersøgelse viser, at over halvdelen af
erhvervsskolerne ikke har en procedure herfor.
Fortælle eleverne hvad en UMR er, hvad rollen indebærer og i samme ombæring fortælle, hvorfor I som ledelse synes, at det er vigtigt, at eleverne vælger en UMR.
Understøt elevernes valg af UMR. Udpeg f.eks. en
kontaktperson som støtter eleverne i at få gennemført
valget.

Forskellen på en elevrådsrepræsentant og en UMR er
i bund og grund, at elevrådsrepræsentanterne repræsenterer eleverne og deres forhold bredt set, mens en
UMR har specifikt fokus på undervisningsmiljø. En UMR
er en elev, som har til opgave at sætte særligt fokus på
undervisningsmiljøet og indsamle andre elevers input,
perspektiver og holdninger til skolens undervisningsmiljø og videreformidle perspektiverne til skolens ledelse.
UMR sikrer med andre ord, at I får et formelt samarbejde med elever om undervisningsmiljøet.
Det hjælper jer til løbende at holde et systematisk fokus
på undervisningsmiljøet. Pga. det løbende samarbejde
med elever om undervisningsmiljøet kan I hurtigt reagere, hvis noget kører skævt, eller gøre endnu mere af det,
der virker godt. På den måde holder I jeres skole inde på
en kurs, hvor et godt undervisningsmiljø er en prioritet
og noget, der arbejdes med at skabe, vedligeholde og
styrke løbende – til gavn for alle på jeres skole.

Samtidig er der i undervisningsmiljøloven nogle
formelle opgaver og ansvar, som en UMR har:

Skolens ledelse og UMR skal løbende samarbejde om at skabe og opretholde et godt
undervisningsmiljø.
Skolen skal lave eller revidere deres undervisningsmiljøvurdering, hver gang der sker
ændringer i undervisningsmiljøet, dog mindst
hvert tredje år. Her skal UMR inddrages både i
planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse
og opfølgning.
UMR skal deltage på skolens arbejdsmiljøgruppemøder, når der drøftes forhold, som har
betydning for undervisningsmiljøet.

Hvordan integreres UMR i elevrådet på
en god måde?
En god integration af UMR i elevrådet forudsætter, at alle er
helt skarpe på, hvad det vil sige, at elevrådet også er et UMRråd. Elev- og UMR-rådet bør derfor lave intern forventningsafstemning, som sikrer en fælles forståelse af UMR-funktionen, og at der bliver plads til dette på møderne i elevrådet.

Ledelse
Elevråd

Elevrådet og UMR har brug for en intern forventningsafstemning, men UMR har også brug for en forventningsafstemning
med jer som ledelse. Tag derfor en dialog om, hvornår I sammen sætter undervisningsmiljø på dagsordenen.
Overvej f.eks.:

Har I et antal faste møder om året, hvor I som ledelse
mødes med UMR?

UMR

Når I integrerer UMR-funktionen i jeres elevråd, så vær gerne
opmærksom på at få lavet en intern forventningsafstemning
for arbejdet, og få skrevet retningslinjerne ind i elevrådsvedtægterne. Tilføj f.eks. et afsnit om UMR, hvor der står:

Hvad er en UMR, og hvilke opgaver har han/hun?
Hvor ofte og hvornår har rådet undervisningsmiljø
på dagsordenen?
Hvordan foregår valg og opstilling af UMR?
Hvor ofte holder UMR møde med skolens elever?
Med skolens ledelse?
Hvem deltager i arbejdsmiljøgruppernes møder, og
hvad er deres roller her?

Hvilke forventninger har UMR til ledelsen om
samarbejdet, og hvilke forventninger har I til UMR?
Hvordan kan I som ledelse understøtte UMR-arbejdet?
Hvordan tænkes sammenhængen og snitflader
mellem arbejdsmiljøgruppens arbejde og UMR?

I organisering af elev- og UMR-råd er det vigtig at sikre bredde i repræsentationen. På tværs af de forskellige erhvervsuddannelser befinder eleverne sig i forskellige faglokaler,
teorilokaler, fællesarealer og bygninger. Det er vigtigt, at
udfordringer og løsningsforslag fra alle de forskellige undervisningsmiljøer bringes med videre.

Eksempel fra praksis

Hvordan klædes
eleverne på til UMR-rollen?

På Aalborg Techcollege lægger de vægt på at få alle hold repræsenteret i elevrådet, og det er obligatorisk at vælge én elev fra hvert hold, fordi bredden sikrer,
at alle oplever, at det er nemt at ’komme til orde’.

For de fleste elever vil det være nyt også at skulle påtage sig
et formelt ansvar for at være elevernes repræsentanter mht.
undervisningsmiljøet. Og hvad er det egentlig, det helt præcist indebærer? Det kan være svært for elev- og UMR-rådet
at varetage opgaverne som UMR og også forventningsafstemme omkring rollen internt, hvis de er i tvivl om, hvad
det indebærer. Derfor er det vigtigt at klæde eleverne på til
opgaverne som UMR. Eleverne har f.eks. brug for at vide:

I begyndelsen af hver opstartsperiode udpeges en-to grundforløbselever fra
hver klasse til skolens lokale elevråd.
Elevrådet indkaldes til en times møde hver anden måned. På Aalborg Techcollege har de god erfaring med at holde møderne i skoletiden.

UMR-kursus
Hvad får eleverne ud af det?
Viden og værktøjer til at skabe et bedre undervisningsmiljø på uddannelsen. Ideer og inspiration til
at aktivere og engagere andre elever. Erfaring med
at være et direkte talerør til ledelsen og formidle
elevernes perspektiver til gavn for et bedre undervisningsmiljø.

Hvad får ledelsen ud af det?
Hvad er undervisningsmiljø?

Undervisningsmiljø er et fast punkt på dagsordenen.

Hvilke opgaver skal UMR varetage?

”Det er godt, at alle klasser er
repræsenteret, for vi er ellers
meget opdelt uddannelserne imellem. Og de lokaler og
faciliteter, vi bruger, er meget
forskellige, og når der er nogen
med fra alle klasser, så får alle
deres stemmer hørt.”
Elev fra Aalborg Techcollege

Hvad siger undervisningsmiljøloven?
Hvordan kan man løse opgaverne helt konkret?
Hvad forventer ledelsen af mig, og hvad kan jeg
forvente af ledelsen og arbejdsmiljøgruppen?

En kompetent samarbejdspartner i arbejdet med
sammen at skabe et godt undervisningsmiljø.
Elever, der engagerer sig og har ejerskab omkring
undervisningsmiljøet. Elever, som er klædt på til at
være eksperter i undervisningsmiljøet på uddannelsen. Øget systematisk elevinddragelse til gavn
for det generelle undervisningsmiljø og trivsel på
uddannelsen. Nye indspark til udviklingen af
et bedre undervisningsmiljø, som bygger på
elevernes perspektiver.

Hvor kan jeg læse mere?
I kan selv afholde et 1-dags arrangement, hvor I klæder
UMR på til opgaven, eller I kan sende dem på UMR-kursus
hos DCUM. På DCUMs kursus bliver eleverne klædt på til
UMR-rollen, de får nye input med hjem, og kurset styrker deres kompetencer til at repræsentere eleverne og samarbejde
med ledelsen om at forbedre undervisningsmiljøet. Et kursus
har også den fordel, at det signalerer over for eleverne, at det
er en vigtig opgave, de har taget på sig.

Læs mere på dcum.dk/UMR eller klik her, hvor
du nederst på siden kan tilmelde elever til at
deltage i kurser.
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Eksempel fra praksis
På Skive College understøtter de elevrådets arbejde med en opstartsdag hvert
halve år. Her får eleverne startet en god debat om, hvad de gerne vil arbejde for,
og fordeler sig i mindre aktivitetsudvalg alt efter interesse. De sikrer samtidig,
at undervisningsmiljø har et centralt fokus i et eller flere af aktivitetsudvalgene.
Eleverne i Skive oplever, at de hurtigt lærer hinanden at kende, og får et fælles
afsæt for deres arbejde i elev- og UMR-rådet.
Opstartsdagen rammesættes på en måde, så eleverne føler, at de har en betydningsfuld rolle, og at skolen værdsætter deres arbejde.

Lav opstartsdage
Det andet greb, I kan gøre for at styrke elev- og UMR-rådets
arbejde med undervisningsmiljø, er at sende rådet på en
fælles opstartsdag, hvor undervisningsmiljø er et fremtrædende tema. Opstartsdagen hjælper elev- og UMR-rådet med
at komme godt fra start og holde fokus på vigtige spørgsmål
for rådets arbejde. Når undervisningsmiljø er et naturligt
tema på denne dag, bliver det også et afsæt for, at elev- og
UMR-rådet løbende holder fokus på undervisningsmiljø i
deres arbejde.
Ved at fokusere en hel dag på elevråds- og UMR-arbejde viser
I, at arbejdet er vigtigt og prioriteres fra skolens side. En fælles opstartsdag giver også mulighed for, at det nye elev- og
UMR-råd sammen kan finde og vælge fokusområder for deres
arbejde. Optimalt set bør der afholdes en opstartsdag hvert
halve år, når der kommer nye elever i elev- og UMR-rådet.

På Skive Colleges opstartsdage deltager erhvervsskolernes elevrådsorganisation,
EEO, som en aktiv deltager på dagen. EEO hjælper med at klæde eleverne på til
rollen som elevrådsrepræsentant.
Hvis I vil lave opstartsdag ligesom Skive College:

OBS!
En opstartsdag kan være med til at imødekomme
udfordringen omkring kontinuitet, som mange
erhvervsskoler møder i deres arbejde med elevinddragelse. Opstartsdagen bidrager til, at elev- og
UMR-rådet kommer motiveret fra start.

Lav fælles morgenmad, icebreaker-øvelse og introduktion til dagen
ved oplæg fra uddannelseschef og direktør.
Introducér elevråds- og UMR-arbejde for eleverne via workshops og
oplæg fra f.eks. elevorganisationer og/eller DCUM.
Lav brain-breaks, leg og teambuilding-øvelser i pauserne hen
over dagen.
Lad opstartsdagen afspejle, at eleverne ses som værdifulde medspillere i skolens hverdag. Giv gratis frokost og kaffe/kage under
pauser på dagen.
Afslut dagen med at lade eleverne selv præsentere en plan for det
fremtidige elev- og UMR-rådsarbejde, og afhold valg af formand,
næstformand, kasserer og sekretær.

”Det er virkelig positivt med
en fælles opstartsdag, og
eleverne, som deltager,
viser rigtig meget gejst og
gåpåmod under dagen og
også bagefter. Og så kender
vi også hinanden lidt bedre
og får derfor nemmere valgt
den rette formand og næstformand.”
Elev fra Skive College
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Eksempel fra praksis
Lav temaudvalg
Et tredje greb, I kan gøre for at styrke fokus på undervisningsmiljø i elev- og UMR-rådet, er at lade elev- og UMR-rådet internt opdele sig i forskellige mindre temaudvalg, der tager sig af forskellige områder af elev- og UMR-rådets arbejde.
Lad gerne eleverne fordele sig i temaudvalgene efter interesse, men sørg for, at et af udvalgene handler om undervisningsmiljø. Ledelsen kan så have et særligt tæt samarbejde
med denne gruppe om de lovpligtige opgaver som f.eks.
undervisningsmiljøvurderingen og inddragelse i arbejdsmiljøgrupperne.
Fordelen ved at arbejde på denne måde er, at elever i høj grad
motiveres af ansvar – især når det er et ansvar, de selv har
valgt at påtage sig.

Skive College har valgt at dele deres elev- og UMR-råd op i følgende forskellige
temaudvalg: kantine, socialt, skolehjem og undervisningsmiljø. Opdelingen
har styrket motivationen i elevrådet, da eleverne fordeler sig efter interesse.
Eleverne mødes i udvalgene i pauserne i hverdagen og bruger elevrådsmøderne til at tale sammen og koordinere, hvad der skal forhandles budget til med
uddannelseschefen.
Hvis I vil gøre som Skive College:

Lad elevernes interesse være afgørende for, hvilket udvalg de
lægger deres arbejde i.
Sørg for, at der er et eller flere udvalg med fokus på undervisningsmiljø.
Eleverne mødes fælles hver 14. dag i elevrådet i et modul for at
koordinere den fælles indsats – og ellers arbejder udvalgene med
deres opgaver i pauserne.
Hos Skive College fungerer det med en høj grad af elevstyring, fordi de
har et meget engageret elevråd. For dem er det en fordel, at eleverne
selv styrer, hvor ofte de vil mødes m.m.

”Tidligere var der tilknyttet
to lærere til elevrådet, som
ligesom drev arbejdet frem
og havde det overordnede
overblik. De lærere er ikke så
meget inde over længere,
fordi elevrådet er blevet
mere selvstændigt, og det
virker godt, at elevrådet har
fået mere ansvar.”
Elev fra Skive College
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#2
Lav undervisningsmiljø-hackathons
Faste elevfora, råd og udvalg kan være vanskelige at få til
at fungere på erhvervsskolerne. Både fordi eleverne er på
skolerne så korte perioder ad gangen, og fordi de er meget
orienteret mod deres tilknytning til den virksomhed, hvor de
er i praktik.
Hvis I oplever, at det er svært at få jeres elevråd til at
fungere, kan I vælge at gå en anden vej, når I skal inddrage
eleverne i arbejdet med undervisningsmiljø: undervisningsmiljø-hackathons (UM-hackathons). Tag en dag eller to ud af
kalenderen, hvor hele skolen fokuserer på undervisningsmiljø. Invitér alle elever med, og få deres gode input og perspektiver. Hvis det ikke er muligt at inddrage samtlige elever i et
hackathon, så kan det også laves for en gruppe elever.

Bemærk, at hvis eleverne har valgt UMR på jeres skole, så
kan de med fordel være med til at planlægge og måske også
facilitere jeres UM-hackathon og efterfølgende arbejde videre
med de indkomne forslag i samarbejde med ledelsen.

Hvordan laver man et hackathon?
Konceptet er enkelt. I udvælger et tema inden for undervisningsmiljø, inviterer eleverne og bruger en hel dag på det
valgte tema. Temaet kan f.eks. være ”Hvordan forbedrer vi
vores undervisningsmiljø?”. Det er vigtigt, at dagens struktur
og rammer befordrer, at alle elever ubesværet kan komme
med deres ideer og input. Hvis I er usikre på, hvordan det
skal faciliteres, så få ekstern hjælp, f.eks. fra DCUM.

Hackathon
Hackathon-konceptet stammer fra it-branchen: En gruppe mennesker mødes
omkring udvikling af en ide eller en løsning inden for et specifikt emne.

Faserne i et hackathon

Identificér en
udfordring – vælg
et emne

Gør eleverne
nysgerrige – lav
reklame for dagen

Planlæg dagen –
hvad, hvor, hvem,
hvordan, hvornår?

Konceptualicering –
bevæg jer fra idé
til koncept.

Afhold
idégenereringsworkshops.

Ready, set, go – skyd
dagen i gang.

Fremvis resultat –
præsentation og
opsamling.

Gå hjem og sov på
alle de gode idéer

Mød ind med nye
idéer. Nu skal de
implementeres

Der er forskellige måder at komme fra den ene fase til den
næste i et hackathon. For at komme videre fra f.eks. idegenerering kan det være en fordel at få grupperet ideerne
efter, hvor lette/svære de er at omsætte i praksis, f.eks. ved
visuelle røde/gule/grønne markeringer (post-its el.lign.). Fra
idegenerering til valg af, hvilke ideer man går videre med, er
det desuden vigtigt at lave en demokratisk proces.

Det kan være en fordel at gøre hackathon-dagen obligatorisk.
Overvej at bruge undervisningen til at promovere arrangementet. Spørg eleverne om, hvordan de kan være med til at
lave god reklame for dagen. Kan skiltemalerne lave plakater?
Kan tømrerlinjen lave standere til plakaterne? Ideen er, at
jo mere I involverer eleverne, og jo tydeligere det bliver for
dem, at deres bidrag gør en forskel, desto mere motiverede
og aktive elever får I på dagen.
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Eksempel fra praksis
UMV-hackathon
Erhvervsskolerne Aars, Aalborg Techcollege og Aalborg Handelsskole har gode
erfaringer med at bruge ’hackathonmetoden’.

En undervisningsmiljøvurdering (UMV) er jeres overblik
over, hvordan undervisningsmiljøet har det på skolen. Det
er samtidig en plan for, hvordan skolen vil arbejde med at
forbedre undervisningsmiljøet. Uddannelsesstedets ledelse
skal inddrage eleverne (UMR, hvis eleverne har valgt nogle)
i planlægningen, tilrettelæggelsen, gennemførelsen af samt
opfølgningen på undervisningsmiljøvurderingen.

På Aalborg Handelsskole inviterede de alle elever til hackathon om spørgsmålet
’Hvad er et godt undervisningsmiljø’? På dagen arbejdede eleverne med ideer til
det gode undervisningsmiljø inden for områderne:

Undervisning

Hvis jeres elever ikke ønsker at vælge undervisningsmiljørepræsentanter, så kan en god måde at sikre elevinddragelse
i undervisningsmiljøvurderingen være at organisere samarbejdet som en undervisningsmiljø-hackathon fordelt over to
dage.

Fællesskaber
Trivsel

Det er vigtigt ...

Fysiske omgivelser

At det bliver tydeligt for eleverne, hvad der sker med deres
input bagefter.

Eleverne blev inddelt i grupper, og hver gruppe skulle vælge en ide, som de
præsenterede for de andre. Alle ideerne blev samlet til en bruttoliste med gode
forslag, som elevrådet arbejder videre med.
Aalborg Handelsskole har lagt vægt på at gøre dagen til en dag, eleverne så
frem til, ved at reklamere for dagen, sørge for mad og et socialt arrangement
efterfølgende.
På Erhvervsskolerne Aars har de afholdt trivsels-hackathons med grundforløbselever. Her blev eleverne inddelt i grupper og skulle arbejde med forskellige
måder, undervisningsmiljøet kunne forbedres på. Sidst på dagen præsenterede
eleverne deres ideer for hinanden, og det fælles elevråd fik ideerne overdraget
sammen med en forventning om, at de ville arbejde videre med ideerne i deres
arbejde. Hvert lokale elevråd har derefter forholdt sig til ideerne, og hvad de
gerne ville arbejde med, og hvad det ville kræve af støtte fra ledelsen. Og så er
der taget en god dialog mellem de lokale elevråd og ledelsen om at få indsatserne til at blive til virkelighed.

”De elever, der deltog, gik derfra
og følte, at de havde kunnet
bidrage med noget.”
Elev fra Aalborg Techcollege

”Det var fedt, og de sociale
arrangementer gjorde, at dagen
gik op i en højere enhed.”
Elev fra Aalborg Handelsskole

At skolen forpligtiger sig til at
arbejde videre med de bedste
ideer og sætter økonomi/ressourcer af til det.

§
Undervisningsmiljøvurderingen (UMV)
er lovpligtig, og alle skoler skal revidere
deres UMV, hver gang der sker ændringer,
som har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.
Det er desuden et krav i undervisningsmiljøloven, at skolens UMR deltager i hele
UMV-processen. Hvis eleverne på jeres
skole har fravalgt at have UMR, skal I inddrage andre elever.
Skolens UMV skal være offentligt tilgængelig på skolens hjemmeside.
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Undervisningsmiljøvurderingen (UMV)
skal indeholde fire dele:

1
En kortlægning af skolens fysiske,
æstetiske eller
psykiske undervisningsmiljø
2
En beskrivelse og vurdering af, hvilke
undervisningsmiljøproblemer skolen
vil arbejde videre med
3
En handlingsplan for, hvordan
problemerne skal løses, herunder
hvem der har ansvaret for at gøre
hvad og hvornår
4
En plan for, hvordan og hvornår
skolen vil følge op og evaluere
indsatserne

I kan planlægge UMV-processen over to dage, således at dag 1
indeholder kortlægning, vurdering og handlingsplan. Efter et
par måneder afholdes dag 2, hvor I mødes med eleverne og
følger op på de indsatser, der blev fastlagt i handlingsplanen
på dag 1, og som er blevet udført i skolehverdagen. Formålet
er at få elever, undervisere og lederes input til, hvorvidt problemerne er løst, og evt. finde måder, hvorpå indsatsen kan
justeres, hvis det er nødvendigt.
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Forslag til, hvad de to hackathondage kan indeholde,
og hvordan de kan struktureres:
Dag 1

Dag 2

Fælles start – evt. med morgenmad

Fælles start – evt. med morgenmad

Elever opdeles i grupper, helst med ledelse eller
lærere i alle grupper.

Skoleledelsen fortæller, hvad der er sket siden dag 1.
Eleverne giver gruppevis deres input til, hvorvidt de
oplever, at udfordringerne er løst.

Gruppearbejde
I grupperne kortlægges skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.
Kortlægningen kan laves på forskellige måder:

Efter kortlægningen skal I arbejde videre med jeres resultater:

Tag udgangspunkt i seneste ETU, og tag en dialog om
resultaterne.

Beskriv og vurdér både de positive og negative ting,
som kortlægningen har vist.

Lav en dialogbaseret kortlægning med udgangspunkt i
elevernes udsagn.

Hver gruppe vælger en-tre ting, som de synes, skolen
skal arbejde videre med.

Lad grupper af elever gå rundt på skolen og registrere
det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø. Brug evt.
DCUMs rundgangsskemaer, som kan downloades her.

Brainstorm på mulige indsatser.

Eleverne kommer evt. med ideer til, hvordan handlingsplanen kan justeres, og/eller ideer til nye tiltag i arbejdet med
skolens undervisningsmiljø.
Det er ledelsens ansvar efterfølgende at rette undervisningsmiljøvurderingen til, opdatere handlingsplanen og fortælle eleverne,
hvilke input der er brugt og hvorfor.

Ledelse og udvalgte elever
Derefter udarbejder skolens ledelse en handlingsplan i
samarbejde med udvalgte elever fra de forskellige grupper.
Ledelsen er ansvarlig for, at alle elever orienteres om, hvad
den endelige handlingsplan kom til at indeholde og hvorfor,
og for at undervisningsmiljøvurderingen bliver offentliggjort
på skolens hjemmeside.
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Hvis du vil vide mere
På dcum.dk kan du finde yderligere inspiration til
skolens arbejde med elevinddragelse.

Om UMR på ungdomsuddannelser

DCUM kommer gerne ud og holder oplæg for både
elever og personale på skolen, eller vi kan skræddersy
et forløb omkring elevinddragelse til netop jeres skole.
Kontakt DCUM for mere information.

Klæd eleverne på med UMR-kursus

Tlf: 72 26 54 00
dcum@dcum.dk

Vejledning og skabelon til undervisningsmiljøvurdering (UMV) på ungdomsuddannelser
Tabelrapport med resultater fra DCUMs EUD-praksisundersøgelse i 2019

”Det er vigtigt at inddrage elever
i arbejdet med at skabe et godt
undervisningsmiljø, fordi det er
eleverne der skal være i undervisningsmiljøet”
Anton, EEO
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