Beskrivelser af indsatser vedr. undervisningsmiljøproblemer

På Social- og Sundhedsskolen FYN er den seneste undervisningsmiljøvurdering en
del af Elevtrivselsundersøgelse 2015 (ETU 2015)
De resultater af ETU’en, der vedrører sikkerheds- og sundhedsområdet samt området vedr.
vedrørende det psykiske og æstetiske miljø er samlet i ETU’ens Skolerapporten del VI. Dette
under overskrifterne socialt miljø, fysisk miljø og æstetisk miljø.
Opsummering af undervisningsmiljøvurderingen:
Socialt miljø
I ETU’en vedr. socialt miljø er vurderingen 77 (77 er i kategorien ”god vurdering”), hvilket er
uændret i forhold til sidste år og et point over landsgennemsnittet for social- og sundhedsskoler
samlet.
Fysisk miljø
I ETU’en vedr. fysisk miljø er vurderingen 67 (67 er i kategorien ”middel til god vurdering”),
hvilket er uændret i forhold til sidste år og et point over landsgennemsnittet for social- og
sundhedsskoler samlet.
Æstetisk miljø
I ETU’en vedr. æstetisk miljø er der fem vurderinger (og der er således ikke en opsummerende
samlet vurdering). Vurderingerne er mellem 49 og 58 (49 er i kategorien ”dårlig vurdering” og 58
er i kategorien ”dårlig til middel vurdering”).
Med baggrund i bl.a. ovenstående resultater er det ledelsens vurdering, at skolen generelt har et
godt undervisningsmiljø, der danner rammen for et godt læringsmiljø - både mht. det faglige og
det sociale. Der arbejdes dog hele tiden videre på at gøre undervisningsmiljøet endnu bedre –
især på det fysiske og æstetiske område, hvor vurderingerne er lavest.

1

Indsatser:
Skolens ledelse har i samarbejde med eleverne valgt at prioritere nogle indsatser igennem det
sidste år for at gøre undervisningsmiljøet bedre.
Indsatserne tager udgangspunkt i ovenstående samt elevenes forslag til, hvad der bør
forbedres.
Efter næste undervisningsmiljøvurdering vurderes det, om indsatserne har forbedret
undervisningsmiljøet.
Indsatsområde 1: Pladsforhold - tilpasning af plads i undervisningslokalerne til antallet af
elever samt områder til gruppearbejde
På afdelingen i Odense City har skolen i sommeren 2015 udvidet med 400 kvadratmeter til bl.a.
grupperum
Afdelingen i Svendborg er i sommeren 2015 flyttet til en ny lokalitet, hvor en eksisterende
bygningen er renoveret og optimeret mht. indretning og antal lokaler til de krav der stilles til
undervisningen.
På afdelingen i Odense Syd er der arbejdet skemateknisk på at opnå en bedre udnyttelse af de
eksisterende lokaler.
På afdelingen i Middelfart er der ingen udfordringer med antallet og indretningen af
undervisningslokaler og grupperum.
Indsatsområde 2: Æstetisk miljø og skolens indretning generelt
På den nyindrettede afdeling i Svendborg er der blevet afsat ressourcer til at gøre
undervisningslokalerne, fællesarealer og områder til gruppearbejde til inspirerende
undervisningsmiljøer. Der er indrettet hyggekroge med sofaer, opstillet fodboldborde, der er
malet i lyse farver og skolen er indrettet, så der er et optimalt lysindfald. Der er indkøbt nye
borde, stole og tavler, der er tilpasset en moderne undervisning. Skolen ligger i et grønt område,
hvor der er gode muligheder for udendørsaktiviteter.
I Odense City er der indkøbt kunst, og en kunstner har sammensat en farvepalet, som anvendes
når lokaler i fremtiden skal males. I de lokaler som blev taget i brug i sommeren 2015, er der
brugt ressourcer på skabe et attraktivt uddannelsesmiljø.
I Odense Syd har der igennem mange år været fokus på at skolen er udsmykket med kunst. Der
har ligeledes igennem det sidste år været fokus på at skabe nogle praksisnære
undervisningsmiljøer, hvor der bl.a. er indrettet læringsrum bestående af opstillinger, der ligner
private hjem, sengestuer, bofælleskabsmiljøer. Læringsrummene som bruges i undervisningen,
men er også med til at forbedre afdelingens æstetiske miljø.
Afdelingen i Middelfart har de sidste år været igennem en modernisering, hvor der bl.a. har
været fokus på at forbedre indretning og udsmykning. Der er indrettet hyggekroge, elevhuler,
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studiepladser, opstillet sofaer og der er indkøbt kunst. Skolen ligger i et grønt område, hvor der
er gode muligheder for udendørsaktiviteter.
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