
Hej 

Jeg har gennemlæst resultaterne fra Undervisningsvurderingsundersøgelsen, og det ser overordnet 

rigtigt fint ud. Dermed ikke sagt, at der ikke er noget for klasseledelserne at arbejde videre med i 

klasserne. 

Rapporterne, der er vedhæftet for klasserne, indeholder: 

 
Indskolingen 

 Mellemtrinnet og 

overbygningen 

Inspiration til 

viderearbejde  s. 5 s. 6 

Overordnede resultater Findes ikke s. 5 

Detaljeret resultater s. 7 ff. s. 9 ff. 

 

Indskolingen 

I indskolingen er det oplagt at tage fat på alle fire områder, som undersøgelsen er opdelt i; social 

trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden, fx i forbindelse med trivselstimerne, og 

indarbejde nogle af elevbesvarelserne (grøn, gul og orange) fra de fire overordnede områder. Jeres 

hovedfokus skal naturligvis være på de gule og orange besvarelse, og i rapporterne er der forslag til 

videre arbejde, som med fordel kan anvendes. 

Mellemtrinnet og overbygningen 

For mellemtrinnets og overbygningens vedkommende er rapporterne opbygget på en lidt anderledes 

måde. Alle resultater under 3.0 (se klasserapporterne side 5 for overordnede resultater) skal 

klasseledelserne arbejde videre med og udarbejde en handleplan for.  

Derudover kommer de enkelte besvarelser, hvor en del af eleverne ligger under 3 (se side 9ff.), og dem 

skal klasseledelserne ligeledes arbejde videre med. Jeg har for nemheds skyld sat tallene fra 

rapporterne op under de forskellige områder. 

I nogle klasserne, hvor der er konstateret manglende trivsel, og der allerede er en aktiv indsats igangsat 

i forhold til en eller flere elever, skal disse ikke medtages i handleplanen. 

Klasse 

Social 

trivsel 

Faglig 

trivsel 

Støtte og 

inspiration 

Ro og 

orden 

4.  5 % ≤ 3 5 % ≤ 3 15 % ≤ 3  15 % ≤ 3 

5.   10 % ≤ 3 
19 % ≤ 3 

5 % ≤ 3 

6. 10 % ≤ 3 5 % ≤ 3 15 % ≤ 3 
10 % ≤ 3 

7.   4 % ≤ 3 48 % ≤ 3 8 % ≤ 3 

8.  5 % ≤ 3 5 % ≤ 3 42 % ≤ 3   

9.   6 % ≤ 3 47 % ≤ 3 6 % ≤ 3 



10.     

 

Det er oplagt at gennemgå resultaterne med eleverne, og italesætte nogle af områderne. Elevernes 

vurderinger af støtte og inspiration er langt fra det billede jeg ser. 

Tirsdag den 27. juni afsætter vi 1,5 time pr. klasseteam til udarbejdelse af handleplaner for det videre 

arbejde. Handleplanerne iværksættes af de ”nye” klasseledelser efter sommerferien. 

10. klasse 

10. klasse har ikke deltaget i undersøgelse. Jeg har forsøgt at oprette en ny undersøgelse, som de kan 

lave, men desværre fungerer systemet ikke optimalt. Jeg har været i kontakt med UVU-supporten og de 

arbejder på sagen.  

Simon 


