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Indledning

Sunde børne- og undervisningsmiljøer har afgørende betydning for børn, elever 
og studerendes trivsel, læring og udvikling. Dansk Center for Undervisningsmiljø, 
DCUM, anskuer arbejdet med børne- og undervisningsmiljøer ud fra en holistisk 
tilgang hvor de fysiske, psykiske og æstetiske forhold man oplever som barn, elev og 
studerende påvirker hinanden gensidigt, og hvor de fysiske og æstetiske forhold udgør 
rammen om de psykiske og sociale fællesskaber i både daginstitutioner, skoler og ud-
dannelsesinstitutioner. DCUM har en vigtig opgave i at fremme arbejdet med børne- 
og undervisningsmiljø i landets dagtilbud og på samtlige uddannelsesinstitutioner. 

Om DCUM

DCUM er et nationalt videnscenter under Undervisningsministeriet. Centret blev 
oprettet i 2001 i forbindelse med vedtagelsen af Lov om elevers og studerendes under-
visningsmiljø (LOV nr. 166 af 14/03/2001). En lov der i 2017 blev ændret i forbindelse 
med etablering af Den Nationale Klageinstans mod Mobning samt indførelse af tilsyn 
med undervisningsmiljø (LBK nr 316 af 05/04/2017) – myndigheder som i dag er 
placeret hos DCUM. 

DCUMs grundbevilling fastsættes med afsæt i den årlige finanslovsforhandling 
(11 mio. 2020 tal). Derudover baserer DCUMs økonomi sig på indtægtsdækket virk-
somhed som bidrager til, at DCUM når endnu bredere ud med viden og vejledning 
til centrets mange målgrupper. Dette i form af eksterne bevillinger (fondsstøtte) og 
konsulentydelser til institutioner og andre interesserede i spørgsmål omhandlende 
børne- og/eller undervisningsmiljø. Alle aktiviteter i DCUM bidrager hver især til at 
løfte centrets kerneopgave; at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsesin-
stitutioner og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. 

DCUM varetager følgende hovedopgaver suppleret af indtægtsdækket virksomhed 
(IDV):
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Videnscenteret huser centrets rådgivning og projekter, og er således kernen hvorfra 
centrets mission udspringer. Videnscentret driver projekter samt rådgiver og formid-
ler viden, inspiration og gode eksempler hentet fra egne og andres projekter og un-
dersøgelser, samt fra data og erfaringer fra Den Nationale Klageinstans mod Mobning 
og tilsyn med undervisningsmiljø. Videnscentret er i tæt dialog med praktikere for at 
understøtte udviklingen af det gode børne- og undervisningsmiljø lokalt.

Den Nationale Klageinstans mod Mobning modtager og behandler klager om mobning 
hos elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser. Unik viden og erfaringer herfra 
kanaliseres over i videnscentret og tilsynet. 

Tilsyn med undervisningsmiljø fører tilsyn på samtlige uddannelsesinstitutioner i lan-
det. Unik viden og erfaringer herfra kanaliseres over i videnscentret og Den Nationale 
Klageinstans mod Mobning.

Vision

Alle børn, elever og studerende skal opleve gode fysiske, psykiske og æstetiske børne- 
og undervisningsmiljøer når de er i dagtilbud, i skole og under uddannelse.

DCUM vil være unik og førende vidensformidler i forhold til udvikling af sunde fysi-
ske, psykiske og æstetiske børne- og undervisningsmiljøer. 

Mission

DCUM omsætter viden til praksis og og bidrager med rådgivning, vejledning og værk-
tøjer, der hjælper dagtilbud, skoler og øvrige uddannelsesinstitutioner med at udvikle 
og forbedre det fysiske, psykiske og æstetiske børne- og undervisningsmiljø.

Tre strategiske pejlemærker 

I gældende strategiperiode har DCUM fokus på følgende tre strategiske pejlemærker.

       DCUM vil fremme børns, elevers og studerendes perspektiv i spørgsmål 
       omhandlende børne- og undervisningsmiljø. 

Et godt børne- og undervisningsmiljø indebærer muligheden for at have indflydelse 
og medbestemmelse i både små og store spørgsmål, som har betydning for det at være 
barn, elev eller studerende i dagtilbud og under uddannelse i Danmark. DCUM vil 
arbejde for at alle børn, elever og studerende inddrages og involveres i spørgsmål om-
handlende det fysiske, psykiske og det æstetiske børne- og undervisningsmiljø. 
DCUM vil indsamle viden om elevers og studerendes perspektiver med henblik på at 
skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag, der skal bidrage til at understøtte nationale 
drøftelser indenfor området.

I forlængelse af det  strategiske pejlemærke fastsættes følgende konkrete målsætnin-
ger for strategiperioden:
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• DCUM vil uddanne 300 undervisningsmiljørepræsentanter, der kan bidrage til, at ele-
vernes perspektiv inddrages lokalt i arbejdet med det sunde undervisningsmiljø. 

• DCUM vil lancere et talende spørgeskema til landets dagtilbud. Ved udgangen af den 
3-årige strategiperiode har vi indsamlet gennemsnitligt 2000 børneperspektiver pr. år.  

• DCUM vil i samarbejde med elevorganisationerne afvikle en Børn & Unge Event om-
handlende det gode undervisningsmijø. Eventen skal være med deltagelse af minimum 
200 elever/studerende. 
 

        DCUM vil fremme motiverende fysiske og æstetiske børne- og undervisningsmiljøer.
 
Toiletforhold, indeklimaforhold og inspirerende fysiske rammer er afgørende for at børn, 
elever og studerende trives, motiveres og fastholder deres lyst til leg og læring. DCUM vil 
arbejde for holistiske og bæredygtige dagtilbuds-, og skole- og uddannelsesbyggerier, hvor 
det byggede, arkitekturen, indeklimaet og de fysiske rammer tænkes sammen med adfærd, 
pædagogiske og didaktiske visioner til gavn for børnene, eleverne og de studerendes børne- 
og undervisningsmiljø. 

I forlængelse af det  strategiske pejlemærke fastsættes følgende konkrete målsætninger for 
strategiperioden:

• DCUM vil etablere et skolelaboratorium, som skal være et forskningsbaseret og ekspe-
rimenterende testrum og vidensplatform for fremtidens bæredygtige skolebyggerier og 
renoveringer. Indenfor nærværende strategiperiode vil samarbejder være etableret og 
finansiering være helt eller delvist hjemtaget. Den fysiske etablering af skolelaboratoriet 
er påbegyndt. 

• DCUM vil holde en konference om fysiske undervisningsmiljøer med minimum 150 
deltagere. 

        DCUM vil understøtte det gode psykiske undervisningsmiljø. 

Alt for mange elever og studerende mistrives i form af ensomhed, eksklusion, mobning og 
lignende i løbet af deres skole- og uddannelsestid. De sociale medier har udfordret undervis-
ningsmiljøet, og digital dannelse er blevet mere og mere efterspurgt de seneste år. Ligeledes 
ser vi at Covid 19 situationen udfordrer trivslen og det gode undervisningsmiljø – både for 
de velfungerende elever og for de mere sårbare og udsatte elever. 

I forlængelse af det  strategiske pejlemærke fastsættes følgende konkrete målsætninger for 
strategiperioden:

• DCUM vil udvikle to online kurser om mobning målrettet lærere, pædagogisk persona-
le og skoleledere. Kurserne vil omfatte 1) forebyggelse af mobning og 2) håndtering af 
mobning.  

• Indenfor nærværende strategiperiode vil 200 personer have tilgået første kursus kursus, 
og 150 personer vil have tilgået andet kursus. 

• DCUM vil igangsætte indsatser, som kan belyse psykiske senfølger af Covid 19 situatio-
nen hos børn og unge i skoleregí. Indsatserne retter fokus mod skolernes og uddannel-
sernes handlemuligheder i forhold til optimering af det gode undervisningsmiljø, der 
understøtter elevernes psykiske trivsel. 
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Vedtaget på bestyrelsens ordinære møde den

Målgruppefokus

DCUM har siden oprettelsen i 2002 haft fokus på grundskolen og fra 2006 også 
dagtilbudsområdet. DCUM vil fremover fastholde fokus, viden, erfaringer og samar-
bejdsrelationer på disse områder. De sidste år har centret også oparbejdet viden om 
det gode undervisningsmiljø på erhvervsskolerne og er godt i gang med at  opbygge et 
godt netværk med skolerne. Vi vil fortsætte udviklingen på erhvervsskoleområdet, så 
vores viden i højere grad kommer ud og gør en forskel i praksis. Sekundært vil vi sætte 
fokus på gymnasierne og FGU skolerne.

DCUMs bestyrelse

DCUMs bestyrelsesmedlemmer er personligt udpeget af Børne- og Undervisningsmi-
nisteren og sidder i en 2-årig periode, pånær bestyrelsesformanden som er udpeget 
for en 4-årig periode. Bestyrelsen repræsenterer en række interesseorganisationer, 
herunder fire elevorganisationer. 

Bestyrelsen hos DCUM:

• dækker hele uddannelsesstrengen og varetager gennem sit personlige medlem-
skab hele interessentgruppens interesser 

• sætter, i et samarbejde med ledelsen, den strategiske retning for centret 

• bidrager med aktuelle perspektiver indenfor børne- og/eller undervisningsmiljø  

• fungerer som forum for drøftelse- og varetagelse af børnenes, elevernes og de 
studerendes perspektiv 

 
DCUMs bestyrelse vil i det omfang det er relevant og muligt stille sit netværk til 
rådighed, bidrage til projektopbygning samt være ambassadører for DCUM i fora af 
relevans. 

Strategi periode

Denne strategi gælder for perioden 2021 til og med 2023.


