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UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 
I henhold til undervisningsmiljøloven skal uddannelsesinstitutioner mindst hvert 3. år udarbejde en 
vurdering af undervisningsmiljøet. 
 
HANSENBERG har i efteråret 2020 gennemført den årlige elevtrivselsundersøgelse (ETU). 
 
Temaerne for undervisningsmiljøvurderingen er for EUD: 

• Fysiske rammer 
• Velbefindende 

 
Temaerne for undervisningsmiljøvurderingen er for HTX: 

• Social trivsel 
• Pres og bekymringer 
• Mobning 

 

Procedure for undervisningsmiljøvurderingen på HANSENBERG 
Procedure for: 
Undervisningsmiljøvurdering 

Versionsnummer: II 
Gyldig fra: januar 2021 

Godkendt: 
Proceduren er udarbejdet af pædagogisk konsulent Dorthe Howalt og godkendt af Styregruppen 
for Undervisning & Kvalitet. Eventuelle forslag til ændringer i proceduren skal via Dorthe Howalt. 
 
Referencer/kilder/hjemmel: 
Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø  
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2001/166 
 

 
Formål 
Elever og studerende har ret til et godt undervisningsmiljø, så undervisningen kan foregå sikker-
heds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Undervisningsmiljøet skal fremme elever og stude-
rendes muligheder for udvikling og læring og derved sikre et godt undervisningsmiljø på 
HANSENBERG, der understøtter eleverne og studerendes personlige, sociale og faglige trivsel. 
 
Mål 
Der gennemføres en undervisningsmiljøvurdering minimum hvert 3. år, eller når der sker større 
ændringer i undervisningsmiljøet. 
 

 
Hvem er omfattet af proceduren 
Samtlige elever* på HANSENBERGs ungdomsuddannelser (erhvervsuddannelser og teknisk 
gymnasium). 
 
* Alle EUD-elever, der har skoleforløb i måleperioden, skal deltage i elevtrivselsmålingerne, 
også elever på tidligere uddannelsesordninger. Der skelnes ikke imellem elever på EUD, EUX 
eller EUV. Målingen inkluderer ikke elever, der er i praktik i måleperioden. 
 
Metoder og værktøjer 
Årlig spørgeskemaundersøgelse. 
På EUD-området anvendes Børne- og Undervisningsministeriets årlige elevtrivselsundersø-
gelse. 
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På gymnasiet anvendes det centrale trivselsværktøj, som Styrelsen for It og Læring stiller til rå-
dighed. 

 
Fremgangsmåde og proces 
Aktivitet Hvad Hvornår Hvem 
1 I den årlige elevtrivselsundersø-

gelse (ETU) indgår spørgsmål 
om undervisningsmiljøet: 
 
På EUD under: 

• Fysiske rammer 
• Velbefindende 

På HTX under: 
• Social trivsel 
• Pres og bekymring 
• Mobning  

4. kvartal Styregruppen for kva-
litet (direktør, rektor/ 
skolechef, controller 
og pædagogisk kon-
sulent) 

2 Eleverne responderer på triv-
selsundersøgelsen. 
 

4. kvartal Eleverne efter initiativ 
fra underviserne 

3 Resultatet af undersøgelsen fo-
relægges og vurderes i Styre-
gruppen for kvalitet. 
 

1. kvartal Styregruppen for Un-
dervisning & Kvalitet 

4 Udarbejdelse af skolens hand-
lingsplan. RADAR-modellen an-
vendes. 
Undervisningsmiljørepræsentan-
ter fra elevsiden informeres og 
inddrages i planerne efter be-
hov. 
 

Minimum hvert 3. år, 
eller når der sker 
større ændringer i ele-
vernes undervisnings-
miljø. 

Styregruppen for Un-
dervisning & Kvalitet 

5 Skolens undervisningsmiljøvur-
deringer publiceres på skolens 
hjemmeside. 
 

Foråret Kommunikation 

 
Bilag 
 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2001/166 § 7, stk. 2 
Uddannelsesstedets ledelse skal inddrage undervisningsmiljørepræsentanterne i planlægning, 
tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samt opfølgning på undervisningsmiljøvurderingen. 

Undervisningsmiljørepræsentanter på HANSENBERG 
Skolen skal informere eleverne om, at de har mulighed for at blive inddraget i arbejdet med at 
tilvejebringe og opretholde et godt undervisningsmiljø. Dette gøres i regi af arbejdsmiljøorgani-
sationen: 

1.  Adressens arbejdsmiljøledere informerer adressevis eleverne om, at de på hver 
adresse/hvert arbejdsmiljøgruppeområde har mulighed for at vælge 2 undervisningsmiljøre-
præsentanter. Informationen gentages ved vakance. 

2.  Hvis det efterspørges, bistår adressens arbejdsmiljøleder med at gennemføre valg. 
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3.  De valgte undervisningsmiljørepræsentanter tilknyttes adressens arbejdsmiljøgruppe og ind-
drages i emner, der vedrører elevernes undervisningsmiljø. 

4.  Inddragelsen tilrettelægges af den enkelte arbejdsmiljøgruppe efter behov, dog således at 
følgende som minimum gennemføres: 

a) Adressens arbejdsmiljøleder introducerer undervisningsmiljørepræsentanterne til deres 
opgave med undervisningsmiljøet, jf. undervisningsmiljøloven. 

b) Adressens arbejdsmiljøleder sikrer, at undervisningsmiljørepræsentanterne ved, hvem 
der sidder i arbejdsmiljøgruppen, og hvordan de kan kontaktes. 

c) Adressens arbejdsmiljøleder sikrer, at en årlig sikkerhedsrunde gennemføres med delta-
gelse af undervisningsmiljørepræsentanterne med fokus på undervisningsmiljø. 
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De overordnede resultater i elevernes besvarelser i elevtrivselsundersøgelse (ETU) 
2020 for udvalgte indikatorer på hhv. EUD/EUX og HTX 
 
EUD/EUX 2020 
Resultaterne i elevernes vurdering i den årlige ETU viser en samlet stigning på 0,2 i 2020. 
På de indikatorer, som behandles i denne UMV 2021 Velbefindende og Fysiske rammer, viser 
resultatet en stigning på 0,3 for indikatoren Velfindende og et lille fald på -0,1 for indikatoren Fy-
siske rammer. 
 

 
Indikatorsvar på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst mulig trivsel. 
 
 
HTX 2020 
Resultaterne i elevernes vurdering i den årlige ETU viser en samlet stigning på 0,2 i 2020. På de 
indikatorer, som behandles i denne UMV 2021 Social trivsel, Pres og bekymringer samt Mob-
ning, viser resultatet status quo på Social trivsel og Pres og bekymringer og en stigning på 0,1 
på indikatoren Mobning. 
 

 
Indikatorsvar på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst mulig trivsel. 
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Positive og negative sider ved elevernes undervisningsmiljø EUD/EUX 

                Fysiske rammer                                       Velbefindende  
 
Her gør vi det godt 
 

Her oplever vi udfordringer 
 

Velbefindende med en samlet stigning på 0,3  
2020: 4.3 
 
Resultatet viser, at 90 % af elever svarer helt 
enig eller delvist enig på spørgsmålet, om de 
trives på skolen. 
 
Resultatet viser, at 75 % af eleverne svarer 
helt enig eller delvist enig på spørgsmål om 
glæden ved skolen. 
 
Resultatet viser, at 82 % af eleverne svarer 
helt enig eller delvist enig på spørgsmålet om 
det at arbejde sammen med andre. 
 
Resultatet viser, at 88 % af eleverne svarer 
helt enig eller delvist enig på spørgsmålet om 
samværet med de andre elever. 
 

De fysiske rammer med et samlet fald på -0,1 
2020: 3.6 
 
Resultatet viser, at 71 % af eleverne svarer 
helt enig eller delvist enig på spørgsmålet, om 
de har adgang til de nødvendige lokaler, værk-
tøjer og udstyr i undervisningen. 
 
Uddannelsesforskelle: 
Personvognsmekanikeruddannelsen ligger en 
del under de 71 % med et resultat på 56 % og 
landbrugsuddannelsen ligger langt under med 
et resultat på 25 %. 
 
 

 
Positive og negative sider ved elevernes undervisningsmiljø HTX 
 

Social trivsel                 Pres og bekymringer                            Mobning  
 

Her gør vi det godt 
 

Her oplever vi udfordringer 

Mobning med en stigning på 0,1 
Resultatet viser, at knap 80 % af alle elevernes 
besvarelser er aldrig på de seks spørgsmål in-
den for denne indikator. 
 
Social trivsel (status quo) 
Resultatet viser, at 80 % af eleverne svarer 
sjældent eller aldrig på spørgsmålet om en-
somhed i skolen. 
 
Resultatet viser, at 89 % af eleverne svarer tit 
eller meget tit på spørgsmålet, om de er glade 
for deres klasse. 

Pres og bekymringer (status quo) 
Resultatet viser, at 50 % af eleverne svarer tit 
eller meget tit på spørgsmålet, hvor ofte de fø-
ler sig presset pga. lektier. 
 
Resultatet viser, at 54 % af eleverne svarer tit 
eller meget tit på spørgsmålet, hvor ofte de fø-
ler sig presset pga. egne krav og forventninger 
til skolearbejdet. 
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Handleplan (RADAR) for undervisningsmiljø (UMV) 2021-2024 på HANSENBERG  
Erhvervsskole og Tekniske Gymnasium  

 
Overordnet beskrivelse af opgaven i handleplanen for Undervisningsmiljøvurderingen 

 
Opgave 
Hvad går  

opgaven ud 
på? 

Resultatmål 
Hvilke mål og 
resultater skal 

nås? 

Fremgangs-
måde 

Hvordan skal 
de opstillede 

mål og resulta-
ter nås? 

Udbredelse 
Hvem er aktø-
rerne på opga-

ven? 

Evaluering/ 
opfølgning 
Hvornår og 

hvad skal der 
evalueres på? 

Korrigering  
Hvilke korrige-
rende handlin-
ger skal iværk-

sættes, hvis 
målet ikke er 

nået? 
Kortlægning af 
undervisnings-
miljøet 
 
 
 
 
 
 

Elever og stu-
derende på 
HANSENBERG 
har ret til et 
godt undervis-
ningsmiljø, så 
undervisningen 
kan foregå sik-
kerheds- og 
sundhedsmæs-
sigt fuldt for-
svarligt. Under-
visningsmiljøet 
skal fremme 
skolens elever 
og studerendes 
muligheder for 
udvikling og læ-
ring.  

Der gennem-
føres en un-
dervisningsmil-
jøvurdering mi-
nimum hvert 3. 
år, eller når 
der sker større 
ændringer i 
undervisnings-
miljøet. 
 
Beskrivelse og 
vurdering af 
resultaterne 
fra kortlægnin-
gen. 
 
Udarbejdelse 
af handleplan 
til forbedring af 
undervisnings-
miljøet, herun-
der retningslin-
jer for opfølg-
ning på hand-
lingsplanen.  
(Denne RADAR) 
 

Styregruppen 
for kvalitet be-
stående af: 
• Direktør  
• Rektor/sko-

lechef 
• Controller  
• Pædagogisk 

konsulent 

Der følges op 
på igangvæ-
rende handlin-
ger én gang 
årligt, og even-
tuelle korrige-
rende handlin-
ger iværksæt-
tes. 
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Beskrivelse af delopgaver i handleplanen for undervisningsmiljøvurderingen  

 
Opgave 

Hvad går op-
gaven ud på? 

Resultatmål 
Hvilke mål 

og resultater 
skal nås? 

Fremgangsmåde 
Hvordan skal de 
opstillede mål og 
resultater nås? 

Udbredelse 
Hvem er ak-
tørerne på 
opgaven? 

Evaluering/ 
opfølgning 

Hvornår og hvad 
skal der evalueres 

på? 

Korrigering  
Hvilke korri-

gerende 
handlinger 
skal iværk-
sættes, hvis 
målet ikke er 

nået? 
1. Det fysiske 

og æstetiske 
undervis-
ningsmiljø 
(EUD) 
• Fysiske 

rammer 

Det opnåede 
skoleresultat 
for alle ud-
dannelser 
skal løftes, 
så uddannel-
sesforskelle 
udlignes. 

Afdækning af de 
konkrete udfor-
dringer, som viser 
sig på hhv. per-
sonvognsmekani-
ker og landbrugs-
uddannelsen med 
henblik på forbed-
ringer. 
 

Skolechefer 
på Teknia B 
og Vranderup. 
Uddannelses-
ledere for de 
to uddannel-
ser. 

1. kvartal 2022 i Sty-
regruppen for Un-
dervisning & Kvali-
tet. 
 
Evaluering Person-
vognsmekaniker: 
Den samlede score 
på temaet er fortsat 
3.7 i 2021, men an-
tallet af elever, der 
svarer helt enig eller 
delvist enig er ste-
get til med 12% i 
2021 fra 56% i 2022 
til 68% i 2021. 
Værkstedet er mere 
tilgængelige og 
værkstedsfacilite-
terne bliver tænkt 
ind for, så en bedre 
fagintegration op-
nås. 
Ligesom en bedre 
planlægning finder 
sted. 
Der har været en 
generelt  
Opgradering i værk-
stedet af bl.a. nye 
biler, lifte, rullefelter, 
tester og det indven-
digt miljø i form af 
bl.a. afskærmning er 
forbedret samt en 
dæmpning af støj-
generne. 
 
 
Evaluering Land-
brugsuddannel-
sen: 
Den ses en markant 
stigning på den 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

9 

 
Beskrivelse af delopgaver i handleplanen for undervisningsmiljøvurderingen  

 
Opgave 

Hvad går op-
gaven ud på? 

Resultatmål 
Hvilke mål 

og resultater 
skal nås? 

Fremgangsmåde 
Hvordan skal de 
opstillede mål og 
resultater nås? 

Udbredelse 
Hvem er ak-
tørerne på 
opgaven? 

Evaluering/ 
opfølgning 

Hvornår og hvad 
skal der evalueres 

på? 

Korrigering  
Hvilke korri-

gerende 
handlinger 
skal iværk-
sættes, hvis 
målet ikke er 

nået? 
samlede score på 
temaet fra 3.0 i 
2020 til 3.8 i 2021. 
 
Antallet af elever, 
der svarer helt enig 
eller delvist enig er 
steget til med 66% i 
2021 fra 25% i 2020 
til 91 i 2021%. 
 
Landbrugsuddan-
nelsen har fået en 
højere prioritering 
på skolen, så ele-
verne nu føler sig 
opprioriterede på 
bl.a. lokaler og ny-
etableringer af fx et 
nyt fiskeanlæg. 
Der er i perioden 
også ansat en fag-
lærer, der brænder 
meget for branchen. 
 
Næste evaluering 
sker 1. kvartal 2023 
i styregruppen for 
Undervisning & Kva-
litet. 

 
 

2. Det psykiske 
undervis-
ningsmiljø 
(EUD) 
• Velbefin-

dende  

Det opnåede 
skoleresultat 
skal fasthol-
des og gerne 
løftes på sigt. 

Systematiske 
elevkonferencer.1 
 
Tæt samarbejde 
med vejledere. 
 

Vejledere, 
kontaktlærer/ 
klasselærer, 
team 

1. kvartal 2022 i Sty-
regruppen for Un-
dervisning & Kvali-
tet. 
 

 
 

 

1 Elevkonferencer EUD/EUX på GF1 og GF2 

• 3 uger efter opstart af Grundforløb 1 og 2 afholdes elevkonference.  
• Efter 3 måneder afholdes en ny elevkonference med det formål at vurdere den enkelte elev, hvor der er bekym-

ring for elevens opnåelse af faglige mål og mulighed for at bestå grundforløbet. 
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Beskrivelse af delopgaver i handleplanen for undervisningsmiljøvurderingen  

 
Opgave 

Hvad går op-
gaven ud på? 

Resultatmål 
Hvilke mål 

og resultater 
skal nås? 

Fremgangsmåde 
Hvordan skal de 
opstillede mål og 
resultater nås? 

Udbredelse 
Hvem er ak-
tørerne på 
opgaven? 

Evaluering/ 
opfølgning 

Hvornår og hvad 
skal der evalueres 

på? 

Korrigering  
Hvilke korri-

gerende 
handlinger 
skal iværk-
sættes, hvis 
målet ikke er 

nået? 
 Systematisk op-

følgning på in-
terne tilfredsheds-
undersøgelser på 
teamniveau. 
 

Den samlede score 
fra 2020 på 4.3 er 
fastholdt i 2021. 
 
Den systematiske 
opfølgning på in-
terne tilfredshedsun-
dersøgelser på 
teamniveau skal 
have et øget fokus i 
2022. 
 
Næste evaluering er 
1. kvartal 2023 i Sty-
regruppen for Un-
dervisning & Kvali-
tet. 
 

3. Det psykiske 
undervis-
ningsmiljø 
(HTX) 
• Social 

trivsel 
• Pres og 

bekymrin-
ger 

• Mobning 

Det opnåede 
skoleresultat 
skal fasthol-
des og gerne 
løftes på sigt. 

Systematiske 
elevkonferencer.2 
 
Tæt samarbejde 
med vejledere. 

Vejledere, 
kontaktlærer/ 
klasselærer 
 

1. kvartal 2022 i Sty-
regruppen for Un-
dervisning & Kvali-
tet. 
 
 
På temaet Pres og 
bekymring, som er 
det tema, hvor vi så 
udfordringer i 2020, 
ses et stort fald på 
spørgsmålet om ele-
verne føler sig pres-
set pga. lektier fra 
50% i 2020 til 43% i 
2021. 
Der ses et mindre 
fald på spørgsmålet 
om eleverne føler 
sig presset pga. 

 

 
2 Elevkonferencer HTX 

• I 1.g afholdes elevkonference i november, og når de nye studieretninger er i gang, og igen i maj.  
• I 2.g og 3.g i september og maj. 
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Beskrivelse af delopgaver i handleplanen for undervisningsmiljøvurderingen  

 
Opgave 

Hvad går op-
gaven ud på? 

Resultatmål 
Hvilke mål 

og resultater 
skal nås? 

Fremgangsmåde 
Hvordan skal de 
opstillede mål og 
resultater nås? 

Udbredelse 
Hvem er ak-
tørerne på 
opgaven? 

Evaluering/ 
opfølgning 

Hvornår og hvad 
skal der evalueres 

på? 

Korrigering  
Hvilke korri-

gerende 
handlinger 
skal iværk-
sættes, hvis 
målet ikke er 

nået? 
egne krav og for-
ventninger til skole-
arbejdet fra 54% i 
2020 til 53% i 2021. 
 
Næste evaluering er 
1. kvartal 2023 i Sty-
regruppen for Un-
dervisning & Kvali-
tet. 
 

 


