
Undervisningsmiljøvurderingen på Frederikssund Gymnasium (2020) 

Baggrund: Undervisningsmiljøloven 

Formål: Skolen arbejder med et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 

undervisningsmiljø, der fremmer elevernes mulighed for trivsel, udvikling og læring, og som 

omfatter det fysiske, psykiske og æstetiske miljø. 

Organisering: 

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er den statslige institution, der har til formål at 

medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø i Danmark, herunder til at yde 

vejledning og rådgivning til elever samt uddannelsessteder og myndigheder i 

undervisningsmiljøspørgsmål. 

Vi har på FG haft det held, at vi i sommeren 2020 fik en aftale med DCUM om at være pilotskole 

ift. deres nye uddannelse af elever som ”Undervisningsmiljørepræsentanter” (UMR). Disse UMR-

elever skal sammen med lærernes arbejdsmiljørepræsentant og ledelsen arbejde sammen om 

undervisningsmiljøvurderingen. 

Arbejdet har for alvor taget fart efter uddannelsen af den første årgang UMR blandt eleverne i 

august 2020. 

Eleverne (i Elevrådet) kan vælge to repræsentanter til hver arbejdsmiljøgruppe, der er dannet på 

uddannelsesstedet, og som beskæftiger sig med spørgsmål af betydning for undervisningsmiljøet. 

Repræsentanterne deltager i sikkerheds- og sundhedsarbejdet, når der behandles forhold af 

betydning for undervisningsmiljøet.  

Indhold 

Her betragtes 3 områder af særlig betydning:  

 

 

 

Fysisk miljø 

Udfordringer og tiltag/løsninger i skoleåret 20-21 – Handleplan for undervisningsmiljø: 

Fysisk miljø

• Temperatur

• Faciliteter

• Luftkvalitet

Psykisk miljø

• Fagligt miljø

• Trygt miljø & ETU

• Nærhed 

Æstetisk miljø

• Velholdt skole

• Lyst og venligt

• Funktionelt hus



 

Psykisk miljø 

Udfordringer og tiltag/løsninger i skoleåret 20-21 – Handleplan for undervisningsmiljø: 

 

 

 

Æstetisk miljø 

Udfordringer og tiltag/løsninger i skoleåret 20-21 – Handleplan for undervisningsmiljø: 

•Ekstra varmepumpe i udvalgte lokaler (21-22)

•Undersøgelse af nyt varmesystem (ingenørudredning 
sommeren 2020 - udbedring i 2021)

•Tilpas regulering af ventilation i lokalerne (pedeller og 
Airmaster-folk i samarbejde 20-21)

Temperatur

•Idrætshal m. dansesal, uv.-lokale og fuld størrelse 
håndboldbane (indviet feb. 2021)

•Studieområde m. bløde møbler (Elevprojekt fra 2019 
fornys)

•Makerspace på Campus (m. kommunen & Frederikssund 
Erhverv): MakerVærket i Frederikssund (indviet 2021)

•Ombygning af studievejledningen / flytning af biblioteket

•Havedam m. rodzoneanlæg (2021)

Faciliteter

•Airmaster ventilationsanlæg i hvert lokale m. styring efter 
rette CO2-niveau (siden 2018)Luftkvalitet

•Faggruppesamarbejdet styrkes i Handleplanen 20-21

•Lærer-elevrelationer som prioriteret indsats i Handleplanen 20-21

•Aktivitetsmoduler ugentligt med div. faglige værksteder (fra 2019-)
Fagligt miljø

•Familiegrupperne (siden 2017) i grundforløbet giver solidt 
udgangspunkt på gymnasieårene for eleverne.

•Netwerk: Koncept fra organisationen Ventilen, som imødegår 
ensomhed og mobning og fremmer et trygt læringsmiljø. Forløb 
med makker-par og makkerskaber.

•Fokus på den årlige Elevtrivselsundersøgelse som evalueres og 
implenemtering i Handplaanen

Trygt miljø & ETU

•Stort kendskab til hinanden på tværs af klasser og årgange

•Kort vej fra idé til realisering via skolens organer og udvalg - kort 
vej til ledelsen

•Lokalmiljøets gymnasium med mange samarbejdspartnere i 
byen, herunder Campussamarbejdet m. over 30 virksomheder, 
der er Campusambassadører

Nærhed



 

 

Handleplan for Undervisningsmiljøvurderingen – sammenhæng i det strategiske arbejde: 

De 3-årige strategiske mål for Frederikssund Gymnasium (2019-22: Faglighed, Dannelse og Nærvær) er 

retningsgivende for arbejdet med Undervisningsmiljøvurderingen. 

De årlige Handleplaner udarbejdes nu (efter 2020) som kortfattede figurer med 5 konkrete indsatsområder, 

og heri indgår bl.a. arbejdet med Undervisningsmiljøvurderingen. I skoleåret 20-21 er de 5 indsatsområder 

og deres indvirkning på undervisningsmiljøet følgende (se: https://frsgym.dk/handleplan/) 

1. Faggruppesamarbejde [indvirkning på øget faglighed og det psykiske undervisningsmiljø] 

2. Tæt på eleven [indvirkning på gode lærer-elev-relationer og det psykiske undervisningsmiljø] 

3. Undervisningsevaluering [indvirkning på øget faglighed og det psykiske undervisningsmiljø] 

4. FNs bæredygtighedsmål [indvirkning på effektiv drift (fx solcelleanlæg) samt faglighed og dermed 

påvirkning af det både det fysiske og psykiske undervisningsmiljø] 

5. Aktivitetsmodulet [indvirkning på det æstetiske og psykiske undervisningsmiljø] 

Handleplanen 20-21 og disse tilhørende indsatser ift. undervisningsmiljøet skal evalueres ved skoleårets 

afslutning og danner udgangspunkt for den kommende Handleplan 21-22. 

 

Særligt ift. Covid-19-situationen: 

UMR-eleverne, medarbejdernes AMR og ledelsen har samarbejdet om implementering af Covid-19-

tiltagene såsom påbud om mundbind/visir, afspritning i og ved lokalerne, ensretning af gangarealerne mv. 

UMR-eleverne har udsendt gode råd om virtuel undervisning til lærerne for at højne kvaliteten og sikre 

undervisningsmiljøet bedst muligt under nedlukningsperioderne. 

•Pedelkorpset har konstant fokus på at vedligeholde inventar (borde, 
stole mv.) og holde de grønne arealer velplejede udenfor. 

•Der er skiftet vandhaner overalt i foråret 2021
Velholdt skole

•Alle lofter er malet hvide i fællesarealerne (under Corona-nedlukningen)

•Hallens æstestik er holdt i lyse farver m. store vinduespartier ud mod de 
grønne områder

•Der er opsat et stort akvarium (1400 l) i fællesområdet (vinteren 20-21)

•Dørene ind til undervisningslokalerne skiftes løbende til at være m. 
glasparti for at skabe transparens. 

Lyst og venligt

•Elevrådet har (ved OD-dagen 2019) overtaget ½ af studiecentret til 
gruppearbejdspladser og lektiecafé m. bløde møbler. Loungen 
udbygges i 2021.

•Der udvikles løbende på de alm. undervisningslokaler, fx. 
samfundsfag, da1 og mat1 m. anderledes møblement, som fremmer 
hhv. dialogen i klasserummet, anderledes opstilling og en fleksibel 
indretning. (I 2021: lokalet bi1)

•Studievejledningsfaciliteterne forbedres, så følsomme samtaler kan 
afvikles mere diskret. (2021-22)

Funktionelt

https://frsgym.dk/handleplan/

