Undervisningsmiljøvurdering 2018 (UMV)
Der er foretaget spørgeskemaundersøgelse på GAP i slutningen af oktober til starten af november
2018. 1
I spørgeskemaundersøgelsen er 34 spørgsmål opdelt i kategorierne:
•
•
•
•

Værkstedet
Lokalet
Skolen som helhed
Fælles lokaler

I alt er der 93 elever fordelt på 12 værksteder og hold der har besvaret. Besvarelserne er optalt på
hvert værksted/hold samt en samlet optælling for hele skolen. Optællingen er blevet foretaget af
skolens administration.
Der er i alt 5 forskellige svar muligheder: Rigtig god, godt, nogenlunde, dårligt, meget dårligt.

Resume
Resultatet af undersøgelsen gav meget positive tilbagemeldinger fra den samlede gruppe af elever
(93 i alt). Der er 85% af dem svarer ”nogenlunde” og især ”godt” og ”rigtig godt” på alle de 34
spørgsmål.
Samlet set ud af de 34 spørgsmål, er der i alt kun 32 besvarelser med ”Meget dårligt”, fx svarer 6
elever ”Meget dårligt” ift. om skolens rygeregler er i orden, og 5 ift. skolens generelle indretning.
Svarene angående værkstederne samt deres lokaler er generelt positive. Når man dykker ned i
besvarelserne for de enkelte værksteder, så er de meget ens og positive for alle skolens
værksteder og hold.

Konklusion
Undersøgelsen viser stor tilfredshed blandt eleverne angående det undervisningstilbud som skolen
giver dem. Derudover udvises der også en tilfredshed angående værkstederne, lærerne og skolen
som helhed.
De få negative besvarelser omhandler rygereglerne og skolens generelle indretning.

Indsatser ift. de mindst positive besvarelser
Flest elever har udtrykt sig negativt ift. skolens rygeregler/rygepolitik. Diskussionen om rygning i
skoletiden har løbende været oppe i personalegruppen. De rygeregler der pt. er gældende
fastholdes, da det er det kompromis skolen kan tilbyde, uden helt at forbyde rygning i skoletiden.
De nuværende rygeregler imødekommer rygernes behov for fortsat at kunne ryge i løbet af dagen,

samtidig med at det holdes på et niveau og i en ramme, der er tættere på de rygeregler og
rygepolitikker som eleverne vil møde på deres videre færd i uddannelse og job.
Skolens indretning kan jo altid forbedres, optimeres og gøres mere indbydende og hyggelig, og
selvom det ikke er mange elever der har ytret utilfredshed med indretningen, så er det et punkt
som vil blive taget med videre i virksomhedsplanen for 2019, hvor der vil blive kigget på fremtidige
initiativer.
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