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Vi vil her give et generelt billede ud fra ”termometeret”, som er en undersøgelse udarbejdet af 
DCUM. Undersøgelsen er foretaget på baggrund af et spørgeskema til alle elever. 
 
Vi kan på baggrund af undersøgelsen konkludere følgende: 
 
Der er en generel tilfredshed med at gå i skole.  
 
Spørgsmål om relationer til klassekammerater viser, at kun 2 procent føler sig alene og ikke som en 
del af fællesskabet. Vores udfordring er at forsøge at få fat i de 2 procent. 
 
Mht. at tale anerkendende til hinanden oplever ca. 30 procent, at dette ikke er tilfældet. Vi synes 
selv, vi gør meget for at få eleverne til at tale ordentligt og pænt til hinanden, men her må vi sætte 
ekstra fokus på, hvordan vi respekterer hinanden og give anvisninger på alternativer. 
 
99 procent svarer, at de kender rammerne for god opførsel over for hinanden. 
 
Stort set alle mener, at de føler sig trygge i relationen til deres lærere. De føler, at de kan få hjælp, 
hvis de har brug for det. 
 
Mobning 
87 procent er aldrig blevet mobbet. 
34 procent mener, at de har set mobning forgå på skolen, og 51 procent siger, at de greb ind. 
 
Sikkerhed: 
Alle elever ved, hvordan de skal forholde sig ved brand. Der afholdes hvert år brandøvelse. 
 
Sundhed: 
Stort set alle spiser morgenmad, og ganske få har ikke madpakke med. 2 elever ryger, men forhå-
bentlig ikke på skolen, da det ikke er tilladt. 
Stort set alle føler sig helbredsmæssigt godt tilpas, dog mener 20 procent, at de har hovedpine en el-
ler flere gange ugentligt. 
 
Faglighed 
85 procent synes, der stilles tilpas faglige krav til dem. 42 procent synes, de bør have større indfly-
delse på, hvad de skal arbejde med og på hvilken måde, de skal arbejde med et bestemt emne. 
De synes, de for det meste lærer noget i skolen. 
 
Fysiske forhold 
De fleste elever, synes, at deres klasseværelse er nogenlunde i orden. Faglokalerne og toiletforhol-
dene er helt i orden.  
 
Legepladsen opleves som ikke værende i orden af 36 procent af de ældre elever, mens de små er 
meget godt tilfredse. 
 
 



 
 
 
 
Tiltag på baggrund af ovenstående. 
 
Vi afholder skole/hjemsamtaler 2 gange årligt. Som noget nyt udvider vi med klasselæ-
rer/elevsamtaler 1 gang årligt. 
 
Vi vil ligeledes hvert år afholde trivselsdage for at markere og synliggøre skolens kontinuerlige ind-
sats for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning.  
Der henvises til skolens handlingsplan for mobning. 
 
Vi har undersøgt lokaler for råd og skimmelsvamp, men fandt ikke noget, der kan give anledning til 
hovedpine. 
 
Vi forsøger at forebygge træthed og hovedpine ved at sende elever fra 0 til 6.klasse ud i frikvarte-
rerne. Vi opfordrer de ældste elever til også at gå ud. Fra 0 til 6. har vi ud over idræt sat bevægelse 
på skemaet. 
 
Vi afholder emnedage om krop og sundhed for allerede i indskolingen at give dem en bevidsthed 
om, hvor vigtigt det er at spise sundt og bevæge sig. 
 
Vi arbejder på at etablere legeredskaber, så børnene kan udfordres fysisk lige som vi hen ad vejen, 
når økonomien tillader det, vil skabe hyggekroge for de større elever. 
 
 


