
 

Undervisningsmiljøvurdering på Vestfyns Efterskole september 2021 

 

På baggrund af runde med forskellige lærere og input fra elevrådet, laves følgende rapport 

Stort Klasseværelse: Det fungerer godt med undervisning mod nord. Husk faste pladser for elever, det giver 

tryghed. Der er i august 21 opsat ekstra projektor, så der nu er to i klassen og bedre udsyn for alle elever. 

Opmærksomhed på, at den højre projektor bør have ny lampe, eller at vi skal investere i bedre projektor. 

Der er desuden ryddet op i al unødvendigt, dvs. reoler og ekstra borde er fjernet fra klasselokalet. Når der 

er undervisning med 40 elever på én gang, bliver der hurtigt varm/dårlig luft. Men det er kun få timer, hvor 

alle 40 elever er samlet på én gang. Udfordring med kabler i lokalet og generelt rod!! 

Handling: Husk at rydde op hver gang der har været undervisning. Husk at sætte stole op, så det ikke 

hænger på den rengøringsansvarlige… Husk at elever skal oplade pc på værelset, så der IKKE skal trækkes 

kabler. Husk at lufte ud med vinduer helt åbne i 5 min., når der holdes luftepauser! 

Ansvarlig: Underviser og elever. Projektor MK 

 

Lille klasseværelse: Det fungerer godt med tavle mod vest. Der er desuden projektor og whiteboard, så der 

er flere muligheder for at undervise alsidigt. August 21 er klasseværelset blevet ryddet for al unødvendigt – 

dvs. reoler og ekstra borde er fjernet.  

OBS: Dette lokale trænger til kærlighed!! Der skal udskiftes mørklægningsgardiner, så de virker. Der 

trænger til nyt møblement. 

Desuden er klasselokalet trangt, når der to gange om ugen undervises i naturfag for 30 elever på én gang 

Handling: Der skal åbnes op ind til naturfagslokalet, så der er bedre mulighed for at holde øje med elever 

som fx laver forsøgsarbejde. Lokale skal friskes op med maling og reparationer og nye 

mørklægningsgardiner. 

 

Naturfagslokale/kreativ: Der ønskes et bedre rum, som hænger sammen med undervisningslokalet. Ønske 

om bedre forsøgsstationer til naturfagsforsøg. Gamle lokaler, som bør renoveres. Også bedre muligheder 

for kreativt arbejde. Der ønskes masser af skabsplads til både kreativ og naturfag. 

Handling: Som ovenstående, da det er samme projekt.  

 

Sylokale: Tilfredshed generelt, selvom det er gammelt, er det hyggeligt. Der er netop indkøbt ny symaskine 

og alle maskiner var til service i foråret 21. 

Handling: Der skal skiftes tag på bygningen i samme ombæring som der bygges til naurfagslokalet og der er 

ønske om flere tagvinduer i lokalet for bedre lysforhold. Ansvarlig: Som ovenfor. 

 

Køkken: På sigt ønsker kokken sig et bedre køkkengulv, da det dels er meget hårdt og nogle steder er der 

forkert hældning. Men det er ikke så aktuelt pt, da køkkenarbejdet er fordelt på to personer. 

Handling: Det er undersøgt hvad nyt gulv koster og pt er det ikke en mulighed. Dog kan hjørnet omkring 

opvaskemaskine renoveres, så det bliver mere rengøringsvenligt. Væggen i toilet bag køkken skal gøres 

færdig – lappes og males (oktober 21) 



 

Hallen: Stor tilfredshed. Gulvet er dog ved at være slidt, så dette skal renoveres på et tidspunkt. Der skal 

hvert år følges op på udstyr, det som er slidt eller gået i stykker udskiftes. PT bruges hallen også som 

opholdsrum – dette udsprang af Corona-regler, men fungerer rigtig godt 

Handling: Der indkøbes nyt udstyr til nyt skoleår. Ansvarlig: HN 

 

 

 

Sløjd: Der var ønske om bedre opbevaring og en ordentlig gang oprydning i sløjdlokalet. Der er bygget ny, 

stor reol, lokalet er delvist ryddet. 

Handling: Der skal gøres grundigt rent, værktøj og materialer kan lægges på plads på den nye reol. 

Maskiner flyttes til de pladser der vurderes fungerer godt. Ansvarlig: Praktisklærere og elever. 

 

Lade: Generel tilfredshed. Der er lavet gode løsninger i forhold til opbevaring og nu er det muligt at få 

ryddet op hen ad vejen, så lokalet fremstår ryddeligt! 

Handling: Bliv ved med at holde orden!! Ansvarlig: Alle lærere og elever. 

 

 

Psykisk undervisningsmiljø generelt De fleste elever er rigtig glade for at gå på VE (jævnfør evaluering af 

skoleår juni 20-21). Dog har især elever i 8. klasse svært ved at bevare fokus i undervisningen og at komme 

til tiden. Der bliver fortsat arbejdet med, at alle skal møde til tiden og at der skal være ro i undervisningen. 

Der har for nylig været arbejdet specifikt med matematik-timerne, hvor udvalgte elever (som ikke var 

undervisningsparate, kom for sent, el.lign.) blev klædt på til at modtage undervisning. Dette har virket, så 

der nu er en god stemning i timerne 

Ansvarlig: Lærere og ledelse på VE 

 

 

 

Udarbejdet af MK, lærere og elevrådet på Vestfyns Efterskole 

 

 

 

 

 


