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• Hvordan er hverdagen på Skovlunde Skole Nord, og hvordan bruger lærer og 
elever skolen?

• Hvordan trives skolens lærer og elever generelt? 

• Hvordan oplever lærer og elever de fysiske rammer, og hvilke rutiner har de i 
hverdagen?

• Hvordan opleves skolens indeklima?

• Hvilke forslag har lærer og elever til forbedringer af deres arbejds- og 
læringsmiljø?

?

INDLEDENDE UNDREN OG BAGGRUND FOR INTERVIEWS
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Dette dokument præsenterer resultaterne af en række interviews foretaget på Skovlunde 
Skole Nord. Interviewene skal ses som et led i den kvalitative undersøgelse i EUPD projektet 
’Skolerenovering i en helhed’. Formålet med interviewene var at forstå bygningen, måden 
hvorpå brugerne benytter bygningen samt det oplevede arbejds- og læringsmiljø.

Undervisningen på Skovlunde Skole Nord foregår hovedsageligt i undervisningsfl øjen, der 
består af tre etager. Brugerne, der blev interviewet, har deres daglige gang i klasserne belig-
gende på de to øveste etager kaldet Overgangen og Undergangen. For at skabe overblik deles 
undersøgelsen op i de to etager.

Deltagerne til interviewene blev udvalgt i samarbejde med skoleledelsen, og bestod i alt af 16 
brugere fordelt således:

�- 7 lærerer i alt fordelt på de forskellige årgange

�- 5 elever fordelt på 2 elever fra hhv. 6.klasse og 7. klasse samt 1 elev fra 8. klasse.

�- 2 elever fra 4. klasse

�- 2 tekniske servicemedarbejdere

Præudarbejdede spørgerammer dannede grundlag men databehandlingen af de kvalitative 
data begyndte allerede under interviewene. Rækkefølgen af spørgsmålene blev justeret 
løbende. Aktiv lytning indgik som redskab undervejs og gjorde det muligt at forfølge interes-
sante emner samt at validere fortolkninger.  

Interviewene udmundede i en begrænset kvalitativ datamængde, så mulighederne for at 
generalisere og fi nde systematik var begrænset. Den kvalitative datamængde har den fordel 
at give detaljeret indblik i brugernes hverdag. Hvert interview blev fortolket og forstået som 
noget unikt, og datamængden er ikke blevet generaliseret. Resultaterne af interviewene skal 
ses i form af udsagn fra brugerne om deres daglige gang på og oplevelse af skolen.

Interviewene blev optaget, og noter blev løbende taget. Umiddelbart e� er interviewene blev 
datamængden og udsagnene fortolket og samlet i dette opsamlingsnotat. Opsamlingen giver 
et overblik over hvor på skolen deltagerne befi nder sig til dagligt samt hovedpointer fra hvert 
interview. Forskellige udsagn fremhæves og præsenteres, og til sidst er de centrale udta-
lelser og pointer fra den kvalitative undersøgelse samlet. 

Fortolkningen og analysen af den indsamlede datamængde udmundede i et fornyet spørgebe-
hov som kan afdækkes i de kommende spørgeskemaer. 

God læselyst! 

INDLEDNING
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INTERVIEWS FRA OVERGANGEN
OVERSIGT - MELLEMTRIN OG UDSKOLING

Første interviewrække var af lærer og elever med daglig gang på Overgangen. 
Nedenfor ses et oversigtsbillede over lokaler samt hvilke lærer/elever, der benytter disse.
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”Eleverne vil ikke sidde 
ude på gangen, da der 

er for koldt. Hvis de gør, 
så tager de deres vinter-

jakker på.”
Lærer 1

”Jeg kan bedst lide at un-
dervise i store lokaler, her 

er der ikke så store ud-
sving på temperaturen.”

Lærer 2

”Når jeg har spillet fodbold 
med mine kammerater i 

frikvartererne og vi kommer 
ind igen, så har vi det varmt. 

Dem der ikke har været aktive 
i gården synes, at det er koldt, 
så kan vi godt blive uenige om 

vinduerne skal åbnes.”

”Mine venner og jeg vil 
gerne sidde på biblioteket 

og lave gruppearbejde, 
og nogle gange får vi lov. 
Men så skal vi også lave 

noget!”
Elev, 6. klasse

”Det er en god dag, når 
man har været meget 

sammen med veninder og 
der ikke har været kon-

fl ikter. Og når skoledagen 
går hurtigt og man har 
ha"  det sjovt i timerne.”

Elev, 6. klasse

”Der er ulækkert på toiletterne 
og gangene er grimme. Der er 
mange der laver hærværk og 

skriver på bordene, så gangen 
ser meget uhygiejniske ud, og jeg 
opholder mig mest på min plads i 
klassen hvor jeg kan rengøre min 

egen plads.”
Elev, 8. klasse

”Vi omtaler indeklima-
et meget mere positivt 
nu e" er at vi er fl yttet 
tilbage i lokalerne. Vi 
har dog stadig fokus 
på, om der er nogen 
der har hovedpine.”

Lærer 1

”Arbejdsmiljøet er blevet 
bedre e" er indfl ytningen. 
Nu får jeg ikke længere 
tørre øjne af den tørre 
lu" , som var der før.”

Lærer 2

UDSAGN FRA LÆRER OG ELEVER PÅ OVERGANGEN
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INTERVIEWS FRA UNDERGANGEN
OVERSIGT - BFO, INDSKOLING OG MELLEMTRIN

Anden interviewrække var af lærer og elever med daglig gang på Undergangen. 
Nedenfor ses et oversigtsbillede over lokaler samt hvilke lærer/elever, der benytter disse.
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4.B

4.A
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SKAB
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LÆRER
 9
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9
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8
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10
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SKOLEPÆDAGOG
10

LÆRER
2
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”Hvis der er støj på gan-
gen går jeg venligt ud 

og beder lærerne om at 
tage sig af de elever, der 

er generende.”
Lærer 12

”Fleksibilitet er en vigtig 
del af min undervisning og 

pædagogiske tilgang, så jeg 
ændrer tit på indretningen i 

klassen”
Lærer 8

”Jeg er så gammel her 
at jeg er selvkørende. 

Jeg er ikke døda! ængig 
af nogen, og hvis der er 
noget der glipper, så gør 

jeg bare noget andet.”

”Fællesrum er 
forfærdeligt dårligt 

indrettet, og der står 
computere, borde og stole 
i et rod. Vi har behov for 

ordentlige 
gruppeborde!”

Lærer 11

”Eleverne er mere 
trætte grundet den 

nye skolereform, så det 
er svært at nå al den 
undervisning, der er 

planlagt.”
Lærer 9

”De fysiske rammer 
påvirker psykisk 

mange medarbejdere, 
så de lægger sig syge. 
Så skal vi andre løbe 

hurtigere.”
Lærer 10 

”Lyset kommer ind på 
smartboardet og jeg må 

ikke få mørklægningsgar-
diner pga. brandtilsynet. 

Eleverne kan ikke se noget, 
hvis solen skinner.”

”Lærerne taler rigtigt 
hurtigt nogen gange, og 
det kan være svært at 
forstå dem. Hvis man 
sidder bagerst eller 

på tredje række, kan 
man ikke høre, hvad de 

siger.”
Elev, 4. klasse

”Lu# en i klassen er 
hård og tyk, man får 

rigtigt nemt ondt i 
maven og hovedpine. 
Når man går ind ude 

fra gangen er det som 
et hedeslag.” 

”Jeg har o# e døren i klas-
selokalet åben på grund 
af pædagogiske årsager. 
Vores lokaler er placeret 
godt, så her forekommer 

ikke så tit larm på 
gangen.”

Skolepædagog 10

UDSAGN FRA LÆRER OG ELEVER PÅ UNDERGANGEN
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OVERGANGEN - 
OPLEVELSEN AF DET FYSISKE / PSYKISKE MILJØ

Overgangen, plan

MJ
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BAGGRUND
LÆRER 1:

• Underviser i 8. klasse, idræt, fysik og natur/teknik.
• Lægger stor vægt på det gode kollegaskab samt at de fysiske rammer som rengøring og at 

temperaturen i undervisningslokalerne er høj nok. Fryser tit.
• Synes generelt, at arbejdsmiljøet er stresset pga. indfl ytning og brand.
• Er ikke presset af den nye skolereform og oplever færre møder, da hun er faglærer.
• Benytter forberedelseslokalet på lærergangen og synes, at der er for lidt plads.
• Er desuden multiallergiker.

DET SAGDE LÆRER 1:

Omtale af skolen og indeklimaet: 

• Omtaler tit indeklimaet negativt overfor børnene, da mange har hovedpine. 

• Omtalen af skolen er blevet bedre e" er de er fl yttet ind igen og indeklimaet er generelt italesat. 

• Læreren beder eleverne om at sige til, hvis de har ondt i hovedet, og har også involveret forældre-

ne i at være opmærksomme på hovedpine hos børnene.

Indretning: 

• Der er nok borde, men der mangler afl åselige indbyggede skabe, hvilket også vil forhindre støv. 

• Klassen låses af når børnene har fagtimer pga. tyverier.

• Klassen får nye pladser hver måned men sidder altid i grupper.

• Læreren synes, at klasselokalerne er for små, hvis der kommer fl ere børn. 

Daglige rutiner: 

• Gruppearbejde foregår inde i klasselokalet, når gangen er for kold at være på. 
Ellers sidder de ude på gangen og i fælleslokalerne.

• Om sommeren står vinduer og døre altid åbne i timerne.

Indeklima: 

• Lyd – Læreren kan generelt godt høre, hvad eleverne siger. Dog kan det være vanskeligt, når der 

er gruppearbejde, især i de små klasser.

• Lys – De nye lamper er ikke så gode som de gamle, da de giver et for skarpt lys. Læreren har o" est 

lamperne tændt hele dagen.

• Lu"  - Læreren prøver at komme tung lu"  i forkøbet ved at åbne vinduer, hvilket kan resultere 

træk og at der bliver koldt.

• Træk – Det er et problem, når vinduerne åbnes i klassen. I fysik er der træk fra lukkede vinduer. 

Når hun står mellem to radiatorer, så opleves en stor temperaturforskel.

• Lugt – Især i det ene lokale.
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BAGGRUND
ELEV 3 & 4, 6. KLASSE:

• Har klasselokaler i 6.a og 6.b og derudover også sløjd og hjemkundskab. Har faste skemaer 
som er opdelt, så de i hold har forskellige fag. Klarer sig begge fi nt fagligt.

• En god skoledag er en, der går hurtigt, og hvor man har gode fag og lærerer og hvor der ikke 
er konfl ikter.

DET SAGDE ELEV 3 & 4:

Daglige rutiner: 

• De lu! er ud i frikvartererne.

BAGGRUND
LÆRER 2:

• Underviser i 6. klasse, fysik, hjemkundskab og i familieklassen.
• Lægger vægt på de fysiske rammer som fx temperatur samt logistikken på skolen.
• Den nye skolereform har medført fl ere timer og mindre tid til at lave de små opgaver. 
• Oplever ikke store ændringer i forhold til brug af lokaler, men nu er der ri!  om tingene.
• Benytter forberedelseslokalet på lærergangen og synes, at der er for lidt plads.
• Har inden indfl ytningen døjet med tørre øjne.

DET SAGDE LÆRER 2:

Omtale: 

• Taler jævnligt med kollegaer på fagligt møde og mener, at der er taget godt hånd om det dårlige 
indeklima. E! er tilbagefl ytningen er der ikke helt så meget snak om indeklimaet.
• Talte før med elever om gener da det var slemt og opfordrede dem til at tale med deres forældre, 
hvis de oplevede noget.

Indretning: 

• Eleverne sidder i hestesko og fl ytter internt pladser. Synes at 6.a har et godt og fl eksibelt lokale.
• Gangen er kold og kan ikke benyttes i undervisningen, derfor er klassen bundet til klasselokalet 
ved gruppearbejde.
• Bruger ikke smartboards til at undervise med mindre det er højst nødvendigt, da der er for 
mange tekniske problemer, og eleverne har svært ved at se pga. sollys.

Indeklima: 

• Lyd – Arbejdssnak opleves som arbejdslarm. Værst i de mindre lokaler. Ved ikke, om der er no-
get akustikregulerende materiale.
• Lys – Har tændt lamper og smartboards foran vinduet.
• Træk –Ingen problemer.
• Lugt – Kloaklugt fra vask og problemer med udsugningen i fysik.
• Temperatur – For store udsving i de små lokaler og koldt ude på gangen. Kan derfor bedst lide at 
undervise i de store lokaler pga. større stabilitet i temperaturen.
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BAGGRUND
ELEV 5 & 6, 7. KLASSE:

• Har klasselokaler i 7.a og 7.b og derudover også fysik, idræt og hjemkundskab.
• Elev 5 fortæller, at klassen er meget opdelt i grupper og at hun klarer sig fi nt fagligt.
• Elev 6 siger, at det er en god dag, når der ikke er larm i klassen. Han klarer sig også fi nt fag-

ligt. I frikvartererne spiller elev han fodbold mens elev 5 helst vil være inde, når det er koldt.

DET SAGDE ELEV 5 & 6:

Daglige rutiner: 

• Begge lu" er ud, når det lugter i klassen, ved tung lu"  eller når det er  for varmt. De lukker når 

det bliver koldt. Derudover er larm udefra legepladsen og s-toget, som kører forbi.

• Må ikke gå ud af klassen for at lave gruppearbejde for nogle lærerer mens de for andre godt må. 

• Der er larm fra gangen, når man sidder inde i klassen og man må ikke gå ud for nogle lærerer, 

fordi man så kan forstyrre andre i klasserne.

Indretning: 
• Begge klasser er indrettet med borde i hestesko form.
• Begge synes, at skolen er slidt.

Indeklima: 

• Lyd – Der er larm, hvilket gør det svært at koncentrere sig. Ved ikke, om der er akustikregule-

rende lo" er.

• Lys – Har tit lamper tændt, og synes at det er fi nt med lyset. Dog kan det være svært at se smart-

boards pga. solen. Der er sat solafskærmning op, men disse virker ikke endnu.

• Træk – Kun ved åbent vindue.

• Lu"  – Lu" en opleves tung 2-3 gange om dagen, hvor de åbner vinduer ved høj temperaturer.

• Temperatur – Gangen er meget koldt. Til dagligt bliver der hurtigt varmt i klassen og koldt når 

vinduerne er åbne.

Indretning: 

• Begge klasser sidder i hestesko og ski" er pladser engang imellem. Eleverne mener, at det er 

bedst, hvis man ikke sidder ved siden af sine bedste venner, for så lærer man også andre i klas-

sen bedre at kende.

• I 4.a klasse har de en sofa, som de bruger meget, også til gruppearbejde.

�• Klasserne kan godt rode meget, for eleverne er ligeglade med at rydde op.

Indeklima: 
• Lyd – Larm breder sig hurtigt i klassen, og så bliver lærerne sure, og det kan være svært at høre 
noget. Det kommer dog meget an på, hvor i klassen man sidder. Når nogen taler, så begynder 
andre også. Stole, borde og telefoner kan også hurtigt skabe larm.
�• Lys – Begge er enige om, at der er nok lys.
• Træk – igen gener.
• Lugt – I klassen er der en vandhane, der godt kan lugte. Madpakker kan også lugte, men så luf-
ter de ud.
• Lu"  – Hvis de åbner døren ud til gangen, kan det godt blive koldt og være meget larm fra andre 
elever. Om sommeren åbner de altid vinduerne.
• Temperatur – Der er stor forskel på aktivitetsniveauet i frikvartererne, dette kan godt skabe 
uenighed om temperaturen i klassen. Radiatorer virker tit ikke.
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BAGGRUND
ELEV 7, 8. KLASSE:

• Har klasselokale i 8.a og derudover også fysik. Har fast skema og klarer sig fi nt fagligt.
• En god skoledag er en, hvor man har gode fag og lærer.
• Opholder sig meget på gangen og i klassen i frikvartererne. Sidder ikke så meget ude, da der 

mangler bænke.

DET SAGDE ELEV 7:

Daglige rutiner: 

• Åbner vinduerne i klassen, da ventilationen ikke virker. Dog kan der blive ret koldt.
• Benytter biblioteket og gangen til gruppearbejde, selvom denne kan være larmende.
• Døren til klassen står åben, mest med en bestemt lærer – de lukker den, når der er støj.

Indretning: 

• Borde i klassen står i grupper, og det kan være svært at se tavlen pga. dens placering.

• Benytter mest den gamle tavle, alt a# ængigt af læreren.

• Det kan være svært at se tavlen pga. sollys og deres solafskærmning virker ikke. 

• Flytter ikke særligt tit pladser.
• Toiletterne er $ulækre og på gangen er der$ hærværk og beskidte gulve.
• Opholder sig mest på sin egen plads. Rengøring er vigtigt for hende.

Indeklima: 
• Lyd – Hullerne i væggen til udsugning bevirker, at man kan høre hvad der sker på gangen når 
man sidder i klassen. Lydniveauet stiger i løbet af dagen.
• Lys – Har altid lamperne tændt, da der ikke er så meget dagslys i klassen.
• Træk – Kun ved åbne vinduer. Kan ellers godt lide at sidde tæt på vinduet $og den friske lu% .
• Lugt – Der er kloaklugt fra en vask i klassen.
• Lu%  – Laver selv udlu% ning ved at åbne vinduer i frikvarter ca. 5 minutter ad gangen. 
• Temperatur – Der er koldt ude på gangen og især fysiklokalet er koldt.
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GENNEMGÅENDE POINTER FRA OVERGANGEN:

• Gangen opleves for tiden kold og benyttes derfor ikke til fx gruppearbejde.
• Flere klasser åbner vinduerne for at regulere temperatur og lu� kvalitet. Dog nævner fl ere, 

at dette resulterer i træk, hvorfor de må lukke vinduerne igen.
• Dagslysniveauet i klasselokalerne er for tiden ikke tilstrækkeligt, så derfor har klasserne 

altid det elektriske lys tændt, hvilket resulterer i et tilpas lysniveau.
• Mange oplever gangene og klasserne som meget støjende og dermed forstyrrende for un-

dervisningen. 

IDEER TIL FORBEDRINGER:

• Bedre indretning af fællesrum og gange, så de kan rumme en fl eksibel undervisning og 
bedre udnyttelse af arealer.

• Bedre udendørs faciliteter til aktiviteter så eleverne opfordres til at komme ud.
• Automatisk ventilerede klassel0kaler skal give bedre lu� kvalitet.
• Mere ro og mindre larm. Dette både i forhold til akustik men også i form af adfærdsæn-

dringer.
• Bedre opbevaringsmuligheder vil opfordre klasserne til at rode mindre.

OPSAMLING - OVERGANGEN
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UNDERGANGEN - 
OPLEVELSEN AF DET FYSISKE / PSYKISKE MILJØ

Undergangen, plan
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BAGGRUND
LÆRER 8:

• 3.klasse + PLC + familieklasse.
• Den nye skolereform har umiddelbart ikke medført de store ændringer.
• Benytter ikke det fælles forberedelseslokale, men sidder på PLC’en som har en okay indretning.
• De fysiske rammer betyder meget, og hvis de ikke virker er det andet svært.
• En god arbejdsdag er påvirket af om der er gener i forhold til lyd, temperatur og lu" . 

DET SAGDE LÆRER 8:

Daglige rutiner: 

• Af pædagogiske overvejelser åbnes døren ud til gangen i løbet af timerne. 

• Gruppearbejde foregår både i klassen og fællesrummene, hvor eleverne gerne vil ud og sidde. 

• Fællesrummene er nogle gode lokaler, men de skal indrettes bedre.

• Lærerne i denne klasse har en a" ale om at åbne vinduerne i frikvarterne.

Indretning: 

• Fleksibilitet er meget vigtigt, og en del af den pædagogiske tilgang.

• Ændrer tit indretning og eleverne får nye pladser.

• Nogle af eleverne sidder i båse langs væggen, hvilket fungerer godt.

Indeklima: 
• Lyd – generel god akustik, men der kan forekommer uro på gangen som evt. kan løses med en 
anden indretning.  Støjniveauet er tidsbestemt og der forekommer mere støj fredag e" er kl 12.
• Lys – god belysning.
• Lugt – ikke noget med lokalet at gøre, men mere det e" erladte frugt.
• Temperatur – Der kan blive varmt, selv om e" eråret. Elever regulerer også varmen på radiato-
rerne.
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BAGGRUND
LÆRER 9:

•Underviser 4.a + 4.b. 
• Den nye skolereform har medført fl ere timer, hvilket betyder mere tid på skolen. Der er nu 
mindre forberedelsestid, så der nås ikke alt det man plejer at nå.
•  Eleverne opleves at være trætte sidst på dagen, og dermed nås mindre i undervisningen.
• Klasserne har generelt det samme årsskema og enkelte temauger.
• Det er vigtigt, at de tekniske ting virker, og det kan være mindre ting der påvirker dagen nega-
tivt. Men det er vigtigst, at eleverne klarer sig godt.  

DET SAGDE LÆRER 9:

Omtale: 

• Indeklimaet italesættes meget blandt lærerne, og der er meget snak om lu!  og temperatur.
• Elever omtaler ikke indeklimaet så meget lige nu e! er indfl ytningen, men det plejer også at 
fylde mere om sommeren.

Daglige rutiner: 

• Døren holdes åben for opsyn, hvis eleverne er ude på gangen.
• Hvis ikke holdes den lukket pga. larm ude fra gangen.
• Benytter sig meget af smartboards i timerne, men eleverne har svært ved at se, hvad der skrives 
hvis der forekommer direkte sol.

Indretning: 

• Der ønskes mere fl eksibilitet i form af indretning evt. læsehjørne og gulvareal til alternativ 
undervisning.
• Det ønskes, at der var mere plads i klassen og fl ere reoler.
• Andre lokaler benyttes ikke, da det ikke er muligt i forhold til opsyn.

Indeklima: 
• Lyd – Fylder mindre i det nye lokale end i det gamle, dog forekommer der larm sidst på dagen.
• Lys – Har som regel lamperne tændt i løbet af dagen, men de slukkes, når klassen ser fi lm.
• Lu!  – Lu! en i klassen kan virke indelukket, og det er svært at få ski! et lu! en. Åbner vinduer 
når de kommer ind fra frikvarter, men er de som regel åbne i mindre end 5 min ad gangen. 
Vinduer og døre kan ikke åbnes samtidig, da vinduerne klapper i. 

BAGGRUND
SKOLEPÆDAGOG 10:

• Skolepædagog i 0. og 3. klasse.
• En god arbejdsdag er en, hvor man ikke bliver frustreret pga. lokaliteterne. 
• De fysiske rammer påvirker meget psykisk. 
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DET SAGDE SKOLEPÆDAGOG 10:

Omtale: 
• Omtalen af skolen er som regel positiv, men der forekommer klager over dårligt indeklima. 

Daglige rutiner: 

• Gruppearbejde fl yttes o! e ud i gangarealerne, især hvis eleverne skal arbejde med IPads.
• Lærerne åbner vinduerne i frikvartererne.
• Det kan være svært at åbne vinduerne pga. de nye solskærme.
• Døren ud til gangen står af pædagogiske årsager åben, og det opleves ikke problemer med larm 
herfra. Dette er især pga. klasselokalernes placering.
• Indretningen i lokalerne god, der er ikke for mange børn dog for mange møbler. Klasserne er 
ikke helt optimalt udnyttet endnu, og undervisningen fl yttes tit ud af klassen af nød pga. plads-
mangel.
• De voksne bestemmer indretningen, som dog pt. ikke er helt færdig e! er at have fl yttet.
• Det opleves, at hovedpine er et problem især i BFO’en.

Indeklima: 
• Lyd – Der opleves dårlig akustik i enkelte lokaler.
• Lys – Ingen problemer.
• Lugt – Der forekommer en grim lugt i enkelte lokaler, og den fortsætter ud på gangen.
• Lu!  – Lu! en opleves tør men ikke tung.
• Temperatur – Der er koldt ude på gangen.

BAGGRUND

LÆRER 11:

• Underviser i 1. klasse.
• Den nye skolereform har ikke betydet så meget for læreren, da hun underviser mindre klasser 
og har timer tidligt på dagen. Så det opleves ikke, om de er trætte om e! ermiddagen. 

DET SAGDE LÆRER 11:

Omtale:  

• Omtalen af skolen er blevet bedre, og forekomsten af hovedpine lavere e! er indfl ytningen. 

Daglige rutiner: 

• Skaber selv sine fysiske rammer og tager ansvar for, at de lever op til hendes pædagogiske un-
dervisningsstil. 
• En god dag er betinget af de gode kollegaer, men er også meget selvkørende og ikke lader sig 
påvirke for meget af andres humør.
• En ting, der irriterer, er at det er svært at undervise på smartboardsene lige nu, da sollyset 
blænder.
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BAGGRUND
LÆRER 12:

• Underviser 2. klasse og arbejder nede på ’mælkegangen’.
• Forbereder sig i kælderetagen, hvor der er god plads og mere fred og ro.
• Skolereformen har betydet mindre forberedelse til undervisningen end før. 
• Gode kollegaer, ledere og godt samarbejde gør hverdagen lettere. 
• Inden genhusningen var der mange gener, men det er der ikke mere. Dog er der en lugt i hen-
des klasselokale, som hun søgte at få løst, dog uden held.

DET SAGDE LÆRER 12

Daglige rutiner: 

• Lu" er ud i frikvarterer, dog kun kort, da der ellers kan blive koldt.

• Har altid døren stående åben ud til gangen, og hvis der er støj, så taler hun med den respektive 

klasses lærer.

Indretning: 

• Klassen har bokse langs væggene, som eleverne sidder ved.

• Lokalet er indrettet med rundborde, som fl yttes e" er behov. Eleverne ski" er plads en gang i 

måneden. Lokalet opleves godt og fl eksibelt.

• Benytter sig o" e af fællesrum, som ligger lige overfor klassen, især ved gruppearbejde eller ved 

brug af Cromebooks.

• Benytter sig ikke af gangarealer, da der mangler siddepladser.

Indeklima: 
• Lyd – er et problem, da der er mange sygemeldinger, hvilket betyder vikarer, der o" est ikke har 
så meget styr på klasserne. Inde i klassen er det dog intet problem. 
• Lys – Lyset i lokalerne tænder automatisk og giver et godt lys. Der mangler dog afskærmning, da 
eleverne bliver blændet.
• Træk – ingen gener
• Lugt – skolefrugten ligger o" e glemt og kan lugte.

• Temperatur – temperaturen tilpas, regulerer selv denne.

• Lader vinduerne stå åbne i frikvartererne og hvis der er for varmt i klassen. Døren til gangene 

lades tit stående åbne.

Indretning: 

• Fællesrummene er dårligt indrettet,  og læreren kunne godt ønske sig fl ere borde til 

gruppearbejde.

• Lader eleverne fl ytte plads en gang i måneden og synes, at der er god plads i klassen. Dog er 

der ikke plads til så meget fl exibilitet og kunne godt ønske sig båse langs væggene.

Indeklima: 
• Lyd – opleves dårlig i klasselokalet, da det hurtigt  virker  larmende. 
• Lys – ingen gener.
• Træk – der opleves gennemtræk i fællesrummene og meget lu"  ved udgangsdørene.
• Lugt – ingen gener
• Temperatur – temperaturen i klassen reguleres via radiatorer.
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BAGGRUND
ELEV 13 & 14, 4. KLASSE:

• Har klasselokaler i 4.a og 4.b og derudover i enkelte faglokaler.
• I frikvarterne opholder begge elever sig udenfor. 
• Begge elever er i skole til kl 15:30 tre gange om ugen, og synes at det er nogle lange dage. 
• En god skoledag er en dag uden larm og når man kan forstå, hvad læreren siger. 

DET SAGDE ELEV 13 & 14:

Daglige rutiner: 

• For de meste har de faste pladser i tre rækker og rykker rundt to gange om året. De har også sid-
det med bordene i en hestesko og i fi rkant.
• Generelt er gangen fi n at være på, det er her madpakker er. Dog kan gangen være meget larmen-
de, når man skal koncentrere sig om gruppearbejde.
• Der er problemer med tyverier i klasselokaler og af ting, der opbevares på gangene.
• Der lu! es ud i klassen, men uenighed om, hvor mange gange om dagen eller hvor tit, der bliver 
åbnet vinduer, men de bliver enige om 1-5 gange om dagen.
• Det kan være problematisk at åbne dørene ud til gangen, da der her er meget larm.

Indeklima: 
• Lyd – Det kan være svært at høre, hvad der bliver sagt, især de lærer der snakker hurtigt og 
vikarer, som nogle gange snakker lavt. Især hvis man sidder på bageste række.
• Lys – Begge er enige om at der er nok lys.
• Træk – Der kan forekomme træk ved åbne vinduer.
• Lugt – Der kan godt forekomme lugt i klassen, men så åbnes vinduerne for at få frisk lu!  ind, 
hvore! er at der kan blive rigtigt koldt.
• Lu!  og temperatur – Begge er enige om at lu! en er dårlig og klassen nogle gange er så varm og 
med tung lu! , at det kan føles som et hedeslag at komme ind fra gangen.
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TEKNISK PERSONALE 15 & 16:

DET SAGDE DE TEKNISKE SERVICEMEDARBEJDERE 15 & 16:

Daglige rutiner: 

• Foretager almindelig indendørs vedligeholdelse.
• En typisk dag åbner de skolen op, rydder op og reparerer ting.
• Klager fra lærerer går igennem ledelsen, og skal derfor kommunikeres videre.
• Tilretning af VVS og rengøring bliver udført af andet servicepersonale fra Ballerup Kommune.
• Servicemedarbejderne oplever, at det kan være svært at kommunikere med lærerne angående 
daglig brug af skolen, som fx at huske at slukke lyset og lukke vinduer e� er undervisning.
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CENTRALE POINTER FRA UNDERGANGEN:

• Den nye skolereform har medført fl ere skoletimer og dermed også mere arbejde og fl ere 
trætte børn.

• Skolefrugt ligger o� e længe og medfører lugtgener.
• Det har været svært at undervise på smartboards, da solen blænder. Der er dog en løsning 

med solafskærmning på vej.
• Der opleves ikke problemer i forhold til træk.
• Der kommer meget støj fra gangene, hvilket kan skyldes mange sygemeldinger og derfor 

mange vikartimer.

IDEER TIL FORBEDRINGER:

• Indret fællesområder i mindre rum, så man ikke forstyrrer hinanden ved gruppearbejde.
• Flere grønne planter skaber en god atmosfære godt indeklima.
• Møbler på hjul eller borde og bænke, der kan slås op, giver fl eksibilitet. 
• Bedre lu� kvalitet i klasserne.
• Flere borde og bænke, så elever kan sidde ude i frikvartererne. 
• Mulighed for bedre opsyn med børn, så skolens fællesrum og gangarealer bedre kan 

udnyttes.

OPSAMLING - UNDERGANGEN
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