
Undervisningsmiljøvurdering	  -‐	  Dejbjerglund	  Efterskole foretaget	  juni	  2015

Område meget	  tilfreds tilfreds ej	  tilfreds
Naturvidenskabelig	  fagområde	   81 38 4
Studiegang 80 39 4
Grupperum 81 43
Transperanthed 61 61 1
Lys 82 41
Luft	  -‐	  indeklima 52 64 7
møbler 94 29
akustik 51 63 9 *
opryddelighed 75 48
rengøring 85 18

Forfatterlokalerne 40 77 6
lys 47 74 2
luft 44 71 8 *
møbler 76 44 3
akustik 50 69 4
opryddelighed 69 52 2
rengøring 76 46 1

Studiero 41 49 3
Mulighed	  for	  grupperum 58 58 7 *
Niveaudeling 98 25

Lektietimens	  længde	  er	  passende 83 38 2
Hjælpen	  er	  ok	  ved	  lektielæsning 66 52 5
Mulighed	  for	  fælles	  lektier	  i	  lektietimen 92 28 3
Mulighed	  for	  gruppearbejde	  generelt 78 41 4



Statusdel

På	  Dejbjerglund	  Efterskole	  blev	  en	  nyopført	  naturvidenskabelig	  afdeling	  taget	  i	  brug	  i	  sommeren	  2008.

Her	  blev	  der	  fokuseret	  på	  fleksible	  og	  transperante	  miljøer	  med	  klasselokaler,	  grupperum	  og	  studiegang.

Desuden	  blev	  der	  indrettet	  med	  justerbare	  kontorstole,	  smartboards	  og	  klimaanlæg	  i	  alle	  lokaler.

Grundfilosofien	  var,	  at	  vi	  skulle	  skabe	  et	  studiemiljø,	  der	  gav	  gode	  betingelser	  for	  elevernes	  trivsel	  og	  arbejdsglæde.

Kommentarer	  til	  lokalerne

Vi	  har	  to	  velfungerende	  undervisningsafdelinger	  (naturvidenskabelig	  afd.	  og	  forfattergang)	  med	  smartboards	  og	  trådløs	  IT-‐opkobling.

Vi	  har	  i	  2014	  yderligere	  etableret	  ekstra	  udluftning	  i	  forfattergangen	  -‐	  Vil	  skal	  vurdere,	  om	  der	  skal	  etableres	  genvæks,	  når	  økonomien	  tillader	  det

Handleplan	  i	  forhold	  til	  evalueringen	  (fokusområder) 90	  %	  tilfredshedsgrad	  er	  målet

Luft	  og	  indeklima	  i	  nybyggeriets	  lokaler	  : ok

Akustik	  i	  forfattergangens	  lokaler: Røhmer	  og	  Ørsted	  skilles	  af	  foldevæg	  (ikke	  100%	  lydtæt),	  derfor	  kræves	  hensynstagen	  i	  begge	  lokaler.	  

Studiegang	  kræver	  hensynstagen	  i	  "det	  åbne	  kontormiljø".	  Vi	  skal	  arbejde	  for,	  at	  området	  er	  	  

stilleområde	  i	  undervisningstiden.

Luft	  og	  indeklima	  i	  forfattergangens	  lokaler: Bedre	  efter	  ekstra	  luftudtag	  og	  fokus	  på	  udluftning	  i	  pauserne	  -‐	  evt	  opsætning	  af	  udluftningsseddel

Vi	  skal	  tilstræbe,	  at	  de	  store	  hold	  er	  i	  nybyggeriet. Måske	  genvæks	  hvis	  økonomi	  tillader
Møbler	  i	  forfattergangens	  lokaler: godt	  med	  kontormbler.	  Bedre	  siddekomfort.

Lektielæsning: Flyttet	  til	  spisesal	  efter	  19.15	  -‐	  stor	  succes.

Eleverne	  trives	  i	  vores	  lyse,	  rene	  og	  indbydende	  undervisningslokaler.

Skolens	  sikkerhedsudvalg:	  
Torben	  Green,	  Esben	  T	  Hansen	  og	  Kjeld	  L.	  Christiansen





Skolens	  sikkerhedsudvalg:	  


