Undervisningsmiljøvurdering
Hjørring Musiske Skole • december 2009
Hjørring Musiske Skole har i dec. 2009 gennemført en UMV-undersøgelse, der skal vurdere
både de sikkerheds- og sundhedsmæssig forhold samt det psykiske undervisningsmiljø

Metode
Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaer udsendt på e-mail. Der er udsendt skema til 543
mailadresser (1/3 af skolens elever). Alle Musikskolens elever er via skolens hjemmeside blevet
opfordret til at tage kontakt til kontoret for at få tilsendt spørgeskema.
166 elever har svaret på undersøgelsen. (30,70 % af udsendte)

Generel tilfredshed
Eleverne er generelt meget glade for musikskolen og deres lærere. De føler musikskolen gør nok
for at de skal have det godt.
Der gives udtryk for et fremragende samarbejde mellem lærere og elever.
Samarbejde eleverne imellem scorer knap tilsvarende højt, men dog godt. Dette er naturligt, fordi
mange af besvarelserne kommer fra solo-elever, hvor der ikke kan være samarbejde.
Det sociale miljø
Over 90 % procent af respondenterne synes omgangstonen på musikskolen er god, både i forhold
til lærerne og andre elever. Der er ingen respondenter der har kendskab til mobning.
Undervisningen
Eleverne oplever at lærerne støtter og opmuntrer dem.
Eleverne giver udtryk for, at de lærer noget på musikskolen og at sværhedsgraden er passende.
75 % af respondenterne føler deres ønsker og ideer bliver hørt.
De fysiske rammer
87 % af eleverne føler sig godt tilpas og føler, at der er tilstrækkelig plads og lys i det lokale, de
bliver undervist i.
Flere elever oplever problemer omkring undervisningslokalets temperatur. Nogle af eleverne
(14 %) oplever akustikken som værende mangelfuld.
25 % af eleverne giver udtryk for at de ikke er tilfredse med vedligehold og udsmykning på
musikskolen. 25 % mangler plads/rum til pauser, lave lektier i, mødes med andre elever.
Rengøringsstandarden opfattes som rimelig.
Brand-forskrifter er ikke gode nok: 37 % ved ikke hvad de skal gøre i tilfælde af brand.

Handleplan
Der skal arbejdes med de fysiske rammer. Kritikken rammer Dronningensgade 12, hvor der netop i
2009/2010 arbejdes med at forbedre lokalerne i forbindelse med AT-påbud. AT-påbuddene går på
de samme punkter, som eleverne påpeger: Varme, vedligehold, akustik.
• Fagfolk arbejder allerede på at forbedre lokalerne i Dronningensgade 12 i forhold til varme,
vedligehold og akustik. Arbejdet skal være planlagt og for størsteparten færdigt juni 2010
• Der skal strammes op på brand-forskrifter (plancher i lokaler, instrukser til lærerne). Arbejdet
skal ske inden 1. maj 2010.
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